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INHOUD VAN DE ARRESTEN
AANHANGIG GEDING
Samenvoeging van vorderingen – Verwijzing – Rechtbank waartoe men zich eerst wendt –
Voorrang.
Artikel 565, tweede lid, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarnaar artikel 566 van dit
wetboek verwijst, en dat voorziet dat de rechtbank waartoe men zich eerst wendt voorrang
heeft boven die waarvoor de zaak later wordt aangebracht, betreft het geval dat
vorderingen of punten van de vordering behoren tot de bevoegdheid van rechtbanken van
dezelfde rang; deze voorrangsregel kan niet toegepast worden wanneer de vorderingen
behoren tot de bevoegdheid van verschillende rechtbanken. (Artikelen 565, tweede lid, 5°,
en 566 Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2004.0418.N
nr. 90

AANPLAKBILJETTEN
Visuele reclame– of publiciteitsmiddelen – Aanbrengen of behouden van aanplakbrieven
– Aard van het misdrijf.
Een onachtzaamheidsmisdrijf is het misdrijf dat erin bestaat dat de dader vrijwillig een
handeling stelt waardoor een ongewild gevolg intreedt; het misdrijf dat erin bestaat
aanplakbrieven te hebben aangebracht of behouden of enig ander visueel reclame– of
publiciteitsmiddel te hebben gebruikt kan uit zijn aard zelf slechts het gewild gevolg zijn
van een vrijwillig gestelde handeling en is dus geen onachtzaamheidsmisdrijf, zodat de
regels inzake strafbare deelneming toepasselijk zijn (Art. 1 K.B. 14 dec. 1959.)
25 november 2008
P.2008.0881.N
nr. 661

AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING
Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging.
Uit de omstandigheden alleen dat de inverdenkinggestelde hotelhouder is en er in een
kamer van dat hotel achter een spiegel een camera was verborgen, en dat "de exploitatie
van de cassetteopnames uitsluitend het liefdesspel van zeven koppels onthult die buiten
hun weten zijn gefilmd", kan de kamer van inbeschuldigingstelling niet wettig afleiden
dat er ten aanzien van de voormelde inverdenkinggestelde ernstige aanwijzingen van
schuld bestaan wegens aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd
op meerderjarige personen van het mannelijke of vrouwelijke geslacht. (Artikelen 373,
eerste lid, en 483 Strafwetboek.)
23 januari 2008
P.2008.0105.F
nr. 55
Verkrachting – Constitutieve bestanddelen – Seksuele penetratie.
De bepaling van artikel 375 van het Strafwetboek houdt niet in dat een penetratie volledig
moet zijn om het misdrijf van verkrachting op te leveren; een poging tot penetratie
die,niettegenstaande vleselijk contact,wegens onvoldoende ontwikkeling van het
organisme van het slachtoffer niet slaagt, is een penetratie in de zin van deze bepaling en
kan het misdrijf van verkrachting opleveren. (Art. 375 Strafwetboek.)
8 april 2008
P.2008.0137.N
nr. 213
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
ALGEMEEN
Vordering in rechte – Belang.
Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, kan de benadeling van een belang slechts
aanleiding geven tot een herstelvordering mits het gaat om een gewettigd belang; het
gewettigde karakter van een belang wordt beoordeeld op het tijdstip waarop het
schadeverwekkende feit is ontstaan (Art. 17 Gerechtelijk Wetboek.)
6 juni 2008
C.2006.0640.F
nr. 351

DAAD
Samenloop van fouten – Aansprakelijke personen – Onderlinge verhouding – Schade –
Aandeel.
In geval van samenloop van fouten van verscheidene personen oordeelt de rechter in
hoeverre ieders fout heeft bijgedragen tot de schade; op grond daarvan bepaalt hij, in hun
onderlinge verhouding, ieders aandeel in de schade (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
4 februari 2008
C.2006.0236.F
nr. 81
Administratieve overheid – Onoverkomelijke rechtsdwaling – Voorwaarde
Rechtvaardigingsgrond – Vaststelling door de bodemrechter – Toetsing van het Hof.

–

De dwaling omtrent het recht kan, wegens bepaalde omstandigheden, door de rechter als
onoverkomelijk worden beschouwd, mits eruit kan worden afgeleid dat de administratieve
overheid heeft gehandeld zoals elk redelijke en voorzichtige persoon zou hebben gedaan;
de bodemrechter stelt die omstandigheden op onaantastbare wijze vast, waarbij het Hof
echter nagaat of hij daaruit naar recht heeft kunnen afleiden dat er sprake was van een
rechtvaardigingsgrond.
8 februari 2008
C.2007.0131.F
nr. 96
Administratieve overheid – Miskenning van grondwets– of wetsregels – Onoverkomelijke
dwaling.
Wanneer een dwaling onoverkomelijk is, komt de aansprakelijkheid van een
administratieve overheid die grondwets– of wetsregels heeft miskend die haar verplichten
iets niet te doen of iets op een bepaalde manier wel te doen, niet in het gedrang (Artikelen
1147, 1148 en 1382 Burgerlijk Wetboek.)
8 februari 2008
C.2007.0131.F
nr. 96
Gemeente – Wegen – Abnormaal gevaar – Bewijslast.
Wanneer het slachtoffer het bewijs levert van een abnormaal gevaar op een weg in de
gemeente, dient in beginsel te worden aanvaard, behoudens tegenbewijs, dat de
gemeentelijke overheid die gevaarssituatie behoorde te kennen en maatregelen vereist
waren om het gevaar weg te werken; om in dat geval niet aansprakelijk te worden gesteld
staat het aan de gemeentelijke overheid het bewijs te leveren dat zij de gevaarssituatie niet
behoorde te kennen en niet kende, ofwel gelet op het tijdsverloop in de onmogelijkheid is
geweest de nodige maatregelen te treffen om het abnormaal gevaar te onderkennen. (Art.
135, § 2 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
17 april 2008
C.2006.0575.N
nr. 230

– 17 –
Gemeente – Wegen – Veiligheidsverplichting – Aard – Beoordeling.
De verplichting van de gemeentelijke overheid ieder abnormaal gevaar dat de redelijke
verwachting van de weggebruikers kan beschamen, ongeacht of het verborgen dan wel
zichtbaar is, door gepaste maatregelen te voorkomen houdt geen resultaatverbintenis in;
bij de beoordeling van het bestaan van een fout van de gemeente, dient de rechter
derhalve rekening te houden met het feit dat de gemeentelijke overheid de bedoelde
gevaarssituatie kende dan wel behoorde te kennen. (Art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet
van 24 juni 1988; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
17 april 2008
C.2006.0575.N
nr. 230
Magistraat – Fout waarvoor de Staat aansprakelijk wordt gesteld.
De fout van een magistraat waarvoor de Staat, op basis van de artikelen 1382 en 1383
B.W., aansprakelijk kan zijn, bestaat in de regel in een gedraging die, ofwel neerkomt op
een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de maatstaf van een normaal
zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel,
behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een
schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag
met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht is niets
te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen; wanneer de betwiste handeling van
een magistraat bovendien het rechtstreeks voorwerp is van de rechtsprekende functie, is
de Staat in de regel alleen voor diens fout aansprakelijk als de litigieuze handeling door
een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of
herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm (Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.)
5 juni 2008
C.2006.0366.N
nr. 347
Magistraat – Fout waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gesteld.
De fout van een magistraat waarvoor de Staat, op basis van de artikelen 1382 en 1383
B.W., aansprakelijk kan zijn, bestaat in de regel in een gedraging die, ofwel neerkomt op
een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de maatstaf van een normaal
zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel,
behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een
schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag
met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht is niets
te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen; wanneer de betwiste handeling van
een magistraat bovendien het rechtstreeks voorwerp is van de rechtsprekende functie, is
de Staat in de regel alleen voor diens fout aansprakelijk als de litigieuze handeling door
een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of
herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm (Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.)
5 juni 2008
C.2007.0073.N
nr. 349
Magistraat – Betwiste handeling – Intrekking.
Met de toestand dat een betwiste handeling van een magistraat door een in kracht van
gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens
schending van een gevestigde rechtsnorm, moet de toestand worden gelijkgesteld waarin
de benadeelde buiten zijn toedoen tegen de litigieuze handeling geen rechtsmiddel kan
aanwenden omdat de beslissing zelf ingetrokken is en de gelaedeerde juridisch geen
aantoonbaar belang meer heeft om te vragen dat de litigieuze beslissing zou worden opzij
geschoven. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
5 juni 2008
C.2006.0366.N
nr. 347
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Bedrieglijk onvermogen – Schade – Morele schade.
Ten aanzien van het misdrijf van bedrieglijk onvermogen bestaat de schade uit het
misdrijf in beginsel niet uit het onbetaald blijven van een schuld; de materiële schade die
voor de strafrechter in aanmerking komt, is de specifieke schade die voortspruit uit de
krenking van het rechtmatig belang op onmiddellijke betaling, waardoor bijzondere
bijkomende kosten zijn ontstaan
2 september 2008
P.2008.0125.N
nr. 438
Aangestelde – Handeling binnen het raam van de bediening.
Voor de toepassing van artikel 1384,derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,dat vereist dat
de onrechtmatige daad binnen het raam van de bediening van de aangestelde werd
verricht, volstaat het dat deze daad gepleegd werd tijdens de bediening en, zij het
onrechtstreeks en occasioneel, daarop betrekking heeft; de enkele omstandigheid dat de
onrechtmatige daad, zij het een misdrijf, opzettelijk of zonder de toestemming van de
aansteller werd gepleegd, volstaat niet om te besluiten dat de dader ervan niet gehandeld
heeft binnen de bediening waartoe hij werd gebezigd (Art. 1384, derde lid Burgerlijk
Wetboek.)
19 september 2008
C.2007.0317.N
nr. 486
Samenloop van fouten – Schadeloosstelling – Beoordeling door de rechter.
In geval van samenloop van fouten oordeelt de rechter onaantastbaar in welke mate ieders
fout heeft bijgedragen tot het veroorzaken van de schade en bepaalt hij op grond daarvan
ieders aandeel in de schadeloosstelling in hun onderlinge verhouding (Artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek.)
21 oktober 2008
P.2008.0561.N
nr. 567

OORZAAK
Verkeersongeval – Alcoholopname – Geen verzekering – Niet–inschrijving – Geen
technische controle – Oorzakelijk verband – Beoordeling door de rechter.
Ofschoon de rechter bij de beoordeling van het oorzakelijk verband tussen de fout en de
schade, de omstandigheden niet kan wijzigen waarin deze zich heeft voorgedaan, gebeurt
dit wel onder voorbehoud dat de fout zelf wordt weggelaten; het staat hem dus vrij het
foutieve karakter van de inverkeerstelling van het voertuig te vervangen door de correcte
uitvoering ervan en daaruit af te leiden dat deze fout al dan niet in oorzakelijk verband
met de schade staat naargelang zonder die fout, de schade zich al dan niet zou hebben
voorgedaan
28 mei 2008
P.2008.0226.F
nr. 324
Schending van het gemeenschapsrecht – Schade – Tijdig in te stellen beroep – Niet tijdig
ingesteld – Aansprakelijkheid van de Lidstaat.
Wanneer een nationale belasting als strijdig met het gemeenschapsrecht aangemerkt
wordt, maar de belastingplichtige het beroep tot terugvordering van de onverschuldigd
betaalde bedragen niet tijdig heeft ingesteld hoewel hij daartoe de gelegenheid heeft
gehad, vormt het niet–instellen van dat beroep een eigen rechtsgrond van de geleden
schade, waardoor de Lidstaat die de onrechtmatige rechtsnorm heeft ingevoerd, niet
aansprakelijk gesteld kan worden (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
23 juni 2008
C.2005.0012.F
nr. 389
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Oorzakelijk verband tussen fout en schade – Onzekerheid.
De rechter kan degene die een fout heeft begaan niet veroordelen tot vergoeding van de
werkelijk geleden schade, wanneer hij beslist dat er onzekerheid bestaat over het
oorzakelijk verband tussen die fout en die schade (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
26 juni 2008
C.2007.0272.N
nr. 406
Oorzakelijk verband – Begrip – Bewijslast.
Degene die schadevergoeding vordert, moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade,
zoals zij zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; dit oorzakelijk verband
vereist dat zonder de fout de schade niet zou zijn ontstaan zoals ze zich in concreto heeft
voorgedaan (Artikelen 1315, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Art. 870 Gerechtelijk
Wetboek.)
26 juni 2008
C.2007.0272.N
nr. 406
R.S.Z. – Fout in de uitoefening van een rechtsvordering – Tegenpartij – Schade –
Advocatenkosten – Honoraria – Vergoeding.
Wanneer de R.S.Z. een fout begaat in de uitoefening van de rechtsvordering die het
ingesteld heeft tegen de tegenpartij, moet hij de schade vergoeden die hij laatstgenoemde
berokkend heeft en die bestaat in het bedrag van de advocatenkosten die zij heeft moet
maken wegens het technisch karakter van het dossier
15 september 2008
S.2007.0033.F
nr. 474
Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan.
Wanneer de appelrechter op grond van de beoordeling van de bewijswaarde van het
geheel van de hem voorgelegde gegevens met zekerheid heeft gesteld dat er geen andere
oorzaak van het ongeval mogelijk is dan de dronkenschap van de eiser, kan hij zonder de
regels betreffende de bewijslast en het wettelijk begrip vermoeden te miskennen beslissen
dat het oorzakelijk verband tussen die dronkenschap en het ongeval bewezen is (Art. 870
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 1315, 1353, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
23 oktober 2008
C.2007.0481.F
nr. 579
Wegverkeer – Voorranghebbende bestuurder – Fout – Oorzakelijk verband.
Om een voorranghebbende bestuurder die bij een verkeersongeval een fout heeft begaan,
aansprakelijk te kunnen stellen, is niet vereist dat de voorrangplichtige bestuurder in zijn
normale verwachtingen werd bedrogen en dus in een toestand van overmacht verkeerde ;
het is voldoende vast te stellen dat, zonder de fout van de voorranghebbende bestuurder,
de aanrijding zich niet zou hebben voorgedaan of de gevolgen ervan verschillend zouden
zijn geweest
29 oktober 2008
P.2008.0901.F
nr. 591
Oorzakelijk verband – Vergelijking tussen de concrete en een hypothetische situatie –
Wettigheid.
De rechter die de concrete situatie waarvan hij kennisneemt met een hypothetische situatie
vergelijkt, sluit niet wettig het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de
schade uit (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
18 december 2008
C.2007.0018.F
nr. 741
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Oorzakelijk verband – Vergelijking tussen de concrete en een hypothetische situatie.
De rechter die de concrete situatie waarvan hij kennisneemt met een hypothetische situatie
vergelijkt, sluit niet wettig het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de
schade uit (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
18 december 2008
C.2007.0018.F
nr. 741

HERSTELPLICHT
Overheid – Gemeente – Wegen – Veiligheidsverplichting.
Ingevolge haar verplichting enkel voldoende veilige wegen voor het verkeer open te
stellen, moet de gemeentelijke overheid, behoudens wanneer een vreemde oorzaak, die
haar niet kan worden aangerekend, haar belet die veiligheidsverplichting na te komen,
ieder abnormaal gevaar dat de redelijke verwachting van de weggebruikers kan
beschamen, ongeacht of het verborgen dan wel zichtbaar is, door gepaste maatregelen
voorkomen (Art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; Artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek.)
17 april 2008
C.2006.0575.N
nr. 230
Fout van een magistraat – Handeling van de rechtsprekende functie – Aansprakelijkheid
van de Staat.
De fout van een magistraat waarvoor de Staat, op basis van de artikelen 1382 en 1383
B.W., aansprakelijk kan zijn, bestaat in de regel in een gedraging die, ofwel neerkomt op
een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de maatstaf van een normaal
zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel,
behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een
schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag
met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht is niets
te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen; wanneer de betwiste handeling van
een magistraat bovendien het rechtstreeks voorwerp is van de rechtsprekende functie, is
de Staat in de regel alleen voor diens fout aansprakelijk als de litigieuze handeling door
een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of
herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm (Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.)
5 juni 2008
C.2007.0073.N
nr. 349
Fout van een magistraat – Handeling van de rechtsprekende functie – Aansprakelijkheid
van de Staat.
De fout van een magistraat waarvoor de Staat, op basis van de artikelen 1382 en 1383
B.W., aansprakelijk kan zijn, bestaat in de regel in een gedraging die, ofwel neerkomt op
een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de maatstaf van een normaal
zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel,
behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een
schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag
met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht is niets
te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen; wanneer de betwiste handeling van
een magistraat bovendien het rechtstreeks voorwerp is van de rechtsprekende functie, is
de Staat in de regel alleen voor diens fout aansprakelijk als de litigieuze handeling door
een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of
herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm (Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.)
5 juni 2008
C.2006.0366.N
nr. 347
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Vermoeden van aansprakelijkheid – Aan de aansteller door zijn aangestelde berokkende
schade – Derde.
De schade die aan de aansteller berokkend wordt door zijn aangestelde, is geen aan een
derde veroorzaakte schade; een partij bij een overeenkomst kan daarenboven niet een
derde zijn t.a.v. die overeenkomst (Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
20 juni 2008
C.2006.0210.F
nr. 385
Administratieve beslissing – Machtsoverschrijding – Nietigverklaring door de Raad van
State.
Wanneer de rechter, op grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W., rechtsgeldig kennis
neemt van een aansprakelijkheidsvordering ten gevolge van machtsoverschrijding wegens
miskenning door de administratieve overheid van de grondwettelijke of wettelijke regels
volgens welke zij op een bepaalde manier iets niet of wel moet doen, en die
machtsoverschrijding door de Raad van State met nietigverklaring van die administratieve
handeling is gesanctioneerd, moet de rechter, behalve onoverwinnelijke dwaling of enige
andere oorzaak van vrijstelling van aansprakelijkheid, gezien het gezag van gewijsde
"erga omnes" van zodanige beslissing tot nietigverklaring, noodzakelijk beslissen dat de
administratieve overheid van wie de nietig verklaarde handeling uitgaat, een fout heeft
begaan en dat de fout tot herstel aanleiding geeft als het oorzakelijk verband tussen de
machtsoverschrijding en de schade bewezen is (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
26 juni 2008
C.2007.0272.N
nr. 406
Magistraat – Fout.
De fout van de magistraat waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gesteld, bestaat in
de regel in een gedraging die ofwel kan worden aangemerkt als een verkeerde
handelwijze die moet worden beoordeeld volgens de maatstaf van de normaal zorgvuldige
en voorzichtige magistraat die in dezelfde toestand verkeert, ofwel, onder voorbehoud van
een onoverwinnelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond, een norm van
nationaal recht of van een internationaal verdrag met directe werking in de nationale
rechtsorde schendt die aan de magistraat de verplichting oplegt om niet te handelen of om
op een bepaalde wijze te handelen (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
27 juni 2008
C.2007.0384.F
nr. 411
Magistraat – Fout – Rechtstreeks voorwerp van het rechtsprekend ambt – Vordering tot
schadevergoeding – Ontvankelijkheid.
Wanneer de aangeklaagde handeling het rechtstreekse voorwerp van het rechtsprekend
ambt is, kan de vordering tot vergoeding van de schade in de regel enkel ontvankelijk
worden verklaard als de litigieuze akte bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is
ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van een vastgestelde
rechtsnorm en derhalve geen gezag van gewijsde meer heeft (Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.)
27 juni 2008
C.2007.0384.F
nr. 411
Magistraat – Fout – Rechtstreeks voorwerp van het rechtsprekend ambt – Vordering tot
schadevergoeding – Gegrondheid.
Aangezien de vordering tot vergoeding van de schade, die is veroorzaakt door een akte
die het rechtstreekse voorwerp van het rechtsprekend ambt oplevert, ontvankelijk kan
worden verklaard, kan zij worden gegrond op een fout die niet de schending oplevert van
de vastgestelde rechtsnorm die, omdat zij de litigieuze akte onwettig maakt, de intrekking,
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wijziging, vernietiging of herroeping ervan verantwoordt
Burgerlijk Wetboek.)
27 juni 2008
C.2007.0384.F

(Artikelen 1382 en 1383
nr. 411

Gebrek van de zaak.
Een zaak is gebrekkig wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in
bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk
Wetboek.)
11 september 2008
C.2007.0200.F
nr. 464
Gebrek van de zaak.
De rechter kan pas besluiten tot het bestaan van een gebrek van het gedrag van de zaak
wanneer hij elke andere oorzaak dan het gebrek uitsluit (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk
Wetboek.)
11 september 2008
C.2007.0200.F
nr. 464
Onrechtmatige daad van de aangestelde – Handeling binnen het raam van de bediening.
Voor de toepassing van artikel 1384,derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,dat vereist dat
de onrechtmatige daad binnen het raam van de bediening van de aangestelde werd
verricht, volstaat het dat deze daad gepleegd werd tijdens de bediening en, zij het
onrechtstreeks en occasioneel, daarop betrekking heeft; de enkele omstandigheid dat de
onrechtmatige daad, zij het een misdrijf, opzettelijk of zonder de toestemming van de
aansteller werd gepleegd, volstaat niet om te besluiten dat de dader ervan niet gehandeld
heeft binnen de bediening waartoe hij werd gebezigd
19 september 2008
C.2007.0317.N
nr. 486
Samenloop van fouten – Schadeloosstelling – Beoordeling door de rechter.
In geval van samenloop van fouten oordeelt de rechter onaantastbaar in welke mate ieders
fout heeft bijgedragen tot het veroorzaken van de schade en bepaalt hij op grond daarvan
ieders aandeel in de schadeloosstelling in hun onderlinge verhouding (Artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek.)
21 oktober 2008
P.2008.0561.N
nr. 567
Verschillende schuldeisers – Actieve, niet overeengekomen hoofdelijkheid – Wettigheid.
Geen enkele wettelijke bepaling stelt van rechtswege hoofdelijkheid in tussen de
schuldeisers van een verbintenis uit onrechtmatige daad; ieder van hen kan van de
schuldenaar slechts de schade terugvorderen die hijzelf heeft geleden; de vervanging van
het stelsel van de deelbaarheid door een actieve, niet overeengekomen hoofdelijkheid
tussen de schuldeisers, schendt de artikelen 1382 en 1383, B.W.
10 december 2008
P.2008.1201.F
nr. 716
Bewaarder van de zaak – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
De rechter oordeelt op onaantastbare wijze in feite wie de bewaarder van de zaak is in de
zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, mits hij het begrip bewaarder
van de zaak niet miskent (Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
18 december 2008
C.2007.0424.F
nr. 745
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SCHADE
Raming – Herstel van schade veroorzaakt door een misdrijf – Rechter die het bestaan van
de schade, de fout en het oorzakelijk verband vaststelt – Omvang van de schade niet
bewezen – Opdracht van de rechter.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter, die het bestaan aanneemt van
materiële schade, veroorzaakt door een misdrijf, maar de vordering tot vergoeding van die
schade afwijst op de enige grond dat de benadeelde het gevorderde bedrag niet bewijst; in
zoverre de in artikel 1382 Burgerlijk Wetboek bedoelde fout en schade vaststaan, maar
het door de benadeelde als vergoeding daarvoor gevorderde bedrag formeel niet
rechtstreeks en onmiddellijk uit de stukken blijkt, staat het de rechter de geldwaarde ervan
te ramen door begroting van een met die schade overeenstemmend bedrag
15 januari 2008
P.2007.1247.N
nr. 27
Schadelijder – Aanvaarding van het risico.
De aanvaarding van het risico door de schadelijder kan de verdeling van de
aansprakelijkheid alleen verantwoorden wanneer zij foutief is. (Art. 1382 Burgerlijk
Wetboek.)
1 februari 2008
C.2006.0179.F
nr. 78
Misdrijf bedrieglijk onvermogen – Schade veroorzaakt door de fout van een mededader –
Begrip – Oorzakelijk verband.
Ofschoon de schade die door het misdrijf bedrieglijk onvermogen wordt berokkend, kan
worden afgezonderd van de onbetaalde schuld van de dader, kan zij toch worden geraamd
in functie van het verlies van een kans voor de schuldeisers om van laatstgenoemde de
betaling van de hen verschuldigde bedragen te verkrijgen; het bestaan van een oorzakelijk
verband tussen de fout van de mededader en de schade, hangt niet af van de vaststelling
dat, zonder deze fout, met het vermogen van de hoofdschuldenaar het volledige passief
had kunnen worden aangezuiverd, maar het volstaat om vast te stellen dat de schuldeisers
door de fout van de mededader een kans hebben verloren om althans ten dele de
verschuldigde bedragen te recupereren
27 februari 2008
P.2007.1567.F
nr. 135
Raming naar billijkheid – Ex aequo et bono.
De rechter mag slechts de raming ex æquo et bono aanwenden mits hij de redenen
aangeeft waarom hij de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan
aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk anders kan worden bepaald
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
3 maart 2008
C.2007.0090.F
nr. 149
Auteursrecht – Namaak van platen – Veroordeling – SABAM – Schade – Raming –
Daadwerkelijk geleden verlies.
De strafrechter die de door de C.V.B.A. SABAM wegens de namaak van platen geleden
schade, in concreto raamt, rekening houdend, op grond van feitelijke gegevens, met het
verlies dat zij daadwerkelijk heeft geleden, maakt een correcte toepassing van artikel 1382
B.W. (Art. 1382 Burgerlijk Wetboek; Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
2 april 2008
P.2007.1685.F
nr. 201

– 24 –
Fout van een magistraat – Betwiste handeling – Schuldvordering – Ontstaan – Tijdstip.
Voordat een betwiste handeling van een magistraat door een in kracht van gewijsde
gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending
van een gevestigde rechtsnorm, bestaat er geen vergoedbare schade. (Artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek.)
5 juni 2008
C.2007.0073.N
nr. 349
Bedrieglijk onvermogen – Schade uit misdrijf.
Ten aanzien van het misdrijf van bedrieglijk onvermogen bestaat de schade uit het
misdrijf in beginsel niet uit het onbetaald blijven van een schuld; de materiële schade die
voor de strafrechter in aanmerking komt, is de specifieke schade die voortspruit uit de
krenking van het rechtmatig belang op onmiddellijke betaling, waardoor bijzondere
bijkomende kosten zijn ontstaan
2 september 2008
P.2008.0125.N
nr. 438
Verongelukte wagen – Tweedehandse wagen – Vervanging – Belasting over de
toegevoegde waarde – Benadeelde niet B.T.W.–plichtig – BTW–tarief – Nieuw voertuig.
De belasting over de toegevoegde waarde die verschuldigd is op de prijs voor de ter
vervanging van een verongelukte wagen gedane aankoop van een wagen en die begrepen
is in de vergoeding waarop de niet BTW–plichtige getroffene recht heeft, wordt berekend
volgens het bij de wet voor de aankoop van een nieuw voertuig vastgestelde tarief, zelfs
als de verongelukte wagen door de getroffene tweedehands is aangekocht tegen een
beperkte belasting, die enkel berekend is op de winstmarge van de verkoper (Artikelen
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
25 september 2008
C.2007.0207.F
nr. 505
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn – Hulpverlening – Foutieve weigering –
Vergoeding – Benadeelde heeft geen recht op hulp.
Opdat een persoon de schade zou kunnen aanvoeren die hij geleden heeft door de fout van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, en die hierin bestaat dat het
onrechtmatig geweigerd heeft hulp te verlenen aan een patiënt die onmiddellijk
verzorging nodig had, is het niet vereist dat die persoon zelf recht heeft op de hulp in de
zin van art. 58, O.C.M.W.–wet (Art. 58 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.)
29 september 2008
C.2007.0101.F
nr. 512
Materiële schade – Openbare werkgever – Personeelslid slachtoffer van een ongeval –
Wettelijke of reglementaire verplichting tot uitbetaling van een rente wegens gedeeltelijke
blijvende arbeidsongeschiktheid – Personeelslid blijft arbeidsprestaties leveren –
Vergoedbare schade.
Wanneer de openbare werkgever, wettelijk of reglementair verplicht is om zijn
personeelslid, naast een loon ook een rente uit te betalen wegens gedeeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid, ofschoon hij diens prestaties niet moet ontberen, is de betaling van
die rente of van het kapitaal dat daartoe is gevestigd, geen schade in de zin van de
artikelen 1382 en 1383 B.W. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
12 november 2008
P.2007.1531.F
nr. 627
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Materiële schade – Openbare werkgever – Personeelslid slachtoffer van een ongeval –
Wettelijke of reglementaire verplichting tot het betalen van een loon – Geen
arbeidsprestaties in ruil – Vergoedbare schade.
De openbare werkgever die, krachtens zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen, een
loon moet betalen aan zijn personeelslid dat het slachtoffer is van een ongeval, zonder
daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, heeft het recht om van de derde aansprakelijke
een vergoeding te eisen wanneer hij aldus schade lijdt (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
12 november 2008
P.2007.1531.F
nr. 627

OVEREENKOMSTEN. REGRES
Arbeidsongeval in overheidssector – Rechtspersonen of instellingen die voor de rente
instaan – Subrogatie in de rechten van het slachtoffer t.a.v. degene die het ongeval heeft
veroorzaakt – Rente uitgekeerd aan de weduwe – Terugstorting van de uitbetalingen door
het organisme dat voor de rente instaat.
De Pensioendienst voor de overheidssector, die in de rechten van het slachtoffer is
gesubrogeerd, heeft het recht om van degene die voor het arbeidsongeval aansprakelijk is,
het bedrag te eisen van de rente die hij aan de weduwe van het slachtoffer heeft
uitgekeerd, die, indien zij niet van die rente had genoten, het recht zou hebben gehad om
van degene die het ongeval heeft veroorzaakt, de vergoeding te verkrijgen van de schade
die voor haar voortvloeit uit het verlies van een gedeelte van het ouderdomspensioen
waarvan haar echtgenoot zou hebben genoten, waarbij het bedrag van die vergoeding
wordt vastgesteld zonder dat het overlevingspensioen waarop de weduwe recht heeft in
aanmerking mag worden genomen
3 september 2008
P.2008.0022.F
nr. 443
Arbeidsongeval in overheidssector – Rechtspersonen of instellingen die voor de rente
instaan – Subrogatie in de rechten van het slachtoffer t.a.v. degene die het ongeval heeft
veroorzaakt.
Art. 14, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, legt een dubbele beperking op
aan de subrogatie die zij invoert: de gesubrogeerde kan, noch méér eisen van de derde
aansprakelijke dan de uitbetalingen die hij ten gunste van het slachtoffer heeft verricht,
noch meer dan het bedrag van de vergoeding waarop het slachtoffer recht heeft krachtens
het gemeen recht en dat dezelfde schade dekt.
3 september 2008
P.2008.0022.F
nr. 443

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID
Herstel.
De schadelijder kan tegen de buur die het evenwicht tussen de eigendommen verbroken
heeft, een vordering instellen, zelfs als de hinder opgehouden heeft te bestaan (Art. 544
Burgerlijk Wetboek.)
1 februari 2008
C.2006.0179.F
nr. 78
Begrip – Dader – Openbare overheid – Ambt van de rechter.
Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek verplicht degene die hinder veroorzaakt die de
grens van de normale ongemakken van nabuurschap overschrijdt, het verbroken
evenwicht te vergoeden; wanneer een overheid de dader is, moet de rechter, in zijn
beoordeling van de omvang van die hinder, rekening houden met de lasten die een
particulier in het openbaar belang dragen moet (Art. 544 Burgerlijk Wetboek; Art. 11
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Grondwet 1994.)
4 december 2008

C.2004.0582.F

nr. 696

ACCOUNTANT
Instituut van de accountants en de belastingconsulenten – Commissie van beroep –
Tuchtzaken – Sanctie – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 3 –
Beoordelingsbevoegdheid – Evenredigheid – Toetsing door het Hof van Cassatie.
De (tucht)rechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite
en derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de
bewezen verklaarde inbreuken (Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
5 september 2008
D.2007.0016.N
nr. 453

ADOPTIE
Vordering – Aard – Cassatieberoep – Overlijden van de adoptant – Verzoek tot hervatting
van het geding – Hoedanigheid van rechtsopvolger – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, wegens het persoonlijk karakter van de vordering tot adoptie, is het
verzoek tot hervatting van het geding en de vordering tot gedinghervatting die de partijen
in hun hoedanigheid van rechtsopvolgers van de overleden adoptant hebben gedaan
24 oktober 2008
C.2007.0533.N
nr. 580
Voortzetting van de procedure – Cassatieberoep – Verzoek – Termijn.
Op het verzoek dat ertoe strekt de partijen akte te verlenen van de voortzetting van de
procedure tot adoptie kan in het kader van de procedure voor het Hof geen acht worden
geslagen wanneer het werd geformuleerd na het verstrijken van de termijn van artikel
1093 van het Gerechtelijk Wetboek (Artikelen 1093 en 1231–20 Gerechtelijk Wetboek.)
24 oktober 2008
C.2007.0533.N
nr. 580

ADVOCAAT
Schuldvordering kosten en ereloon – Vijfjarige verjaringstermijn – Aard.
De aard van de schuldvordering van de advocaten tot betaling van kosten en ereloon, die
in de regel schriftelijk wordt vastgelegd en niet onmiddellijk wordt voldaan,staat er aan in
de weg dat de bedoelde vijfjarige verjaringstermijn als een bijzondere korte,op een
vermoeden van betaling gesteunde en zodoende kwijtende verjaringstermijn wordt
aangezien. (Art. 2276bis, § 2 Burgerlijk Wetboek.)
24 januari 2008
C.2007.0372.N
nr. 60
Schuldvordering kosten en ereloon – Vijfjarige verjaringstermijn – Overlijden van de
cliënt – Beëindiging van de taak – Aanvang van de termijn.
In geval van overlijden van de cliënt, eindigt de taak van de advocaat wanneer hij van dit
overlijden kennis heeft, behoudens verdere opdracht van de rechtsopvolgers van de cliënt;
de vijfjarige verjaringstermijn van zijn vordering tot betaling van kosten en ereloon begint
zodoende te lopen op dat tijdstip. (Art. 2276bis, § 2 Burgerlijk Wetboek.)
24 januari 2008
C.2007.0396.N
nr. 61
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Orde van advocaten – Tuchtzaken – Tuchtraad van beroep – Samenstelling – Artikel 6.1
E.V.R.M. – Onafhankelijkheid – Onpartijdigheid.
Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten is
samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te leiden dat dit
rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6.1, van het
E.V.R.M.; deze samenstelling schendt evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter
13 maart 2008
D.2007.0005.N
nr. 179
Orde van advocaten – Tuchtzaken – Tuchtraad van beroep – Samenstelling – Leden–
advocaten – Concurrentie.
Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van de Orde van advocaten in hoger beroep
is samengesteld uit een magistraat aangewezen door de eerste voorzitter van het hof van
beroep en vier advocaten, waarvan twee van de balie van de eiser, kan niet worden
afgeleid dat de leden–advocaten er belang bij hebben een concurrent van de markt te
weren.
13 maart 2008
D.2007.0005.N
nr. 179
Tucht – Tuchtraad voor advocaten van het rechtsgebied van het hof van beroep –
Voorzitter – Vordering tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking –
Klager – Hoedanigheid om in rechte op te treden.
De klager beschikt niet over de vereiste hoedanigheid om een vordering in te dienen tot
onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking aan de voorzitter van de
Tuchtraad voor advocaten van het rechtsgebied van het hof van beroep. (Art. 650
Gerechtelijk Wetboek.)
8 juli 2008
C.2008.0280.F
nr. 421
Verschijning in rechte voor een rechtspersoon – Vermoeden van regelmatige lastgeving.
Behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die in een akte
van rechtspleging voor een rechtscollege van de rechterlijke orde, verklaart op te treden in
naam van een rechtspersoon die naar behoren is geïdentificeerd, wettelijk vermoed
daartoe een regelmatige lastgeving van het bevoegde orgaan van die rechtspersoon te
hebben gekregen, behoudens bewijs van het tegendeel door de partij die de
regelmatigheid van de lastgeving betwist (Art. 440, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 november 2008
P.2008.0723.F
nr. 629

AFSTAND VAN RECHT
Stilzwijgende afstand – Taak van de rechter.
De rechter oordeelt in feite of er stilzwijgende afstand van recht is en kan deze slechts
afleiden uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn nu stilzwijgende afstand van
recht niet vermoed wordt. (Art. 824, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
28 januari 2008
S.2007.0097.N
nr. 67
Algemeen rechtsbeginsel – Afleiding uit feitelijke gegevens – Toepassing.
Uit de vaststellingen dat er een akkoord is tot stand gekomen over de ontslagvergoeding
na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dat door de partijen is uitgevoerd en door
de eiser niet werd betwist gedurende zeven maanden, hoewel hij de hele tijd werd
bijgestaan door een raadsman, konden de appelrechters zonder schending van het
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algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van recht niet kan worden vermoed en enkel kan
afgeleid worden uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn, afleiden dat de
eiser afstand heeft gedaan van de rechten die hij haalt uit artikel 40, § 1 van de
Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 40, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
17 november 2008
S.2008.0070.N
nr. 639

ANATOCISME
Overheidsopdracht – Onderbreking door de opdrachtgever – Schade – Vergoeding –
Waardeschuld.
De verbintenis om de schade te herstellen die het gevolg is van de onderbreking van de
overheidsopdracht door de opdrachtgever is een waardeschuld, aangezien het bedrag van
de schadevergoeding volledig aan de beoordeling van de rechter is overgelaten.
14 maart 2008
C.2006.0657.F
nr. 182
Overheidsopdracht – Onderbreking door de opdrachtgever – Waardeschuld – Niet–
uitvoering – Schade – Vergoeding – Compensatoire interest.
De niet–uitvoering van een waardeschuld, die geen betrekking heeft op de betaling van
een welbepaald bedrag, kan aanleiding geven tot toekenning van compensatoire interest
als herstel van de schade die te wijten is aan de laattijdige betaling van de
schadevergoeding.
14 maart 2008
C.2006.0657.F
nr. 182
Waardeschuld – Compensatoire interest – Toepassing.
Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, dat de kapitalisatie van vervallen interesten van
kapitalen aan bepaalde voorwaarden onderwerpt, is niet van toepassing op de
compensatoire interesten op waardeschulden (Art. 1154 Burgerlijk Wetboek.)
14 maart 2008
C.2006.0657.F
nr. 182

APOTHEKER
Beroep – Uitoefening.
Het verbod om rechtstreeks of indirect geneesmiddelenvoorschriften of –bestellingen op
te vragen of in te zamelen geldt enkel voor de officina–apothekers, maar niet voor hun
aangestelden, makelaars, bezorgers of andere tussenpersonen. (Art. 26ter K.B. 31 mei
1985.)
7 maart 2008
C.2007.0363.F
nr. 161
Geneesmiddelen – Overhandiging door een gemachtigde – Aan personen die in
gemeenschap leven – Meerdere officina's – Toepasselijkheid.
De bepaling krachtens welke het aan een apotheker verboden is om een geneesmiddel
door toedoen van een gemachtigde te overhandigen aan personen die in gemeenschap
leven, indien deze gemeenschap zich niet bevindt in de gemeente waar de apotheek is
gevestigd of in een aangrenzende gemeente ervan, is in dezelfde mate van toepassing op
de categorie van apothekers die vergunningen hebben voor meerdere officina's als op de
categorie van apothekers die een vergunning hebben voor een enkele officina, waarvan ze
zelf de titularis zijn. (Art. 26bis K.B. 31 mei 1885.)
10 april 2008
D.2007.0003.N
nr. 219
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Vrije keuze van de patiënt – Perken – Geneesmiddelen – Overhandiging – Aan personen
die in gemeenschap leven.
De vrije keuze van de patiënt van de beroepsbeoefenaar is niet absoluut en kan, krachtens
de wet, worden beperkt in het belang van de volksgezondheid; dit is ook het geval met
betrekking tot de overhandiging, door een apotheker, van geneesmiddelen aan personen
die in gemeenschap leven (Art. 6, § 1 Wet 25 maart 1964; Artikelen 2 en 6 Wet 22 aug.
2002; Art. 26bis, § 1, vierde lid K.B. 31 mei 1885.)
10 april 2008
D.2007.0003.N
nr. 219

ARBEID
ALGEMEEN
Uitoefening van een beroepsactiviteit – Vrijheid – Beperkingen.
Aan de vrijheid om een betaalde beroepsactiviteit te verrichten, kunnen alleen de bij wet
bepaalde beperkingen worden gesteld
29 september 2008
C.2006.0443.F
nr. 511
Uitzendarbeid – Uitzendarbeidswet – Toepassingsvoorwaarden – Uitzendbureau –
Terbeschikkingstelling voor andere arbeid dan in deze wet bedoeld – Aard van de
terbeschikkingstelling.
Behoudens de in artikel 31,§1, tweede lid en artikel 32 van de Uitzendarbeidswet
bepaalde toegelaten afwijkingen, houdt artikel 31,§1, eerste lid, een algemeen verbod in
van elke terbeschikkingstelling die niet gebeurt conform de regelen inzake tijdelijke
arbeid en uitzendarbeid, dit wil zeggen die andere arbeid als voorwerp heeft dan deze in
de reglementering van de tijdelijke of uitzendarbeid bedoeld zodat de houder van een
uitzendbureau die werknemers ter beschikking stelt en zich hierbij niet houdt aan de voor
uitzendarbeid toegelaten tijdelijke arbeid, zoals bepaald in artikel 1 van de
Uitzendarbeidswet, dit algemeen verbod overtreedt (Artikelen 31 en 32 Wet 24 juli
1987.)
1 december 2008
S.2007.0043.N
nr. 683
Uitzendarbeid – Uitzendarbeidswet – Uitzendbureau – Terbeschikkingstelling voor
toegelaten arbeid – Niet naleven van vormvereisten.
Wanneer aan de in hoofdstuk II van de Uitzendarbeidswet bepaalde vormvereisten niet is
voldaan, maar de door de werkkracht uit te voeren arbeid in het kader van uitzendarbeid
toegelaten is, gelden slechts de in deze wet bepaalde gevolgen en is er geen sprake van
verboden terbeschikkingstelling van werknemers, zodat het verzuim de overeenkomst
voor uitzendarbeid schriftelijk vast te leggen overeenkomstig artikel 8, §1 van de
Uitzendarbeidswet, slechts tot gevolg heeft dat de overeenkomst voor uitzendarbeid haar
eigen karakter behoudt, maar overeenkomstig artikel 8, §1, vijfde lid voor onbepaalde
duur geldt, met mogelijkheid van verkorte opzegging door de arbeidskracht (Art. 8, § 1
Wet 24 juli 1987.)
1 december 2008
S.2007.0043.N
nr. 683
Uitzendarbeid – Uitzendarbeidswet – Uitzendbureau – Terbeschikkingstelling voor niet
toegelaten arbeid.
Wanneer evenwel wordt vastgesteld dat de uitzendkracht tewerkgesteld wordt voor een
niet in het kader van uitzendarbeid toegelaten tijdelijke arbeid, is de overeenkomst voor
uitzendarbeid overeenkomstig artikel 31,§ 2 van de Uitzendarbeidswet, die van openbare
orde is, nietig vanaf de verboden terbeschikkingstelling, zodat vanaf dat ogenblik de
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overeenkomst tussen uitzendkracht en het uitzendbureau van rechtswege eindigt, zoals
ook bepaald in artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.58, op 7 juli 1994
gesloten in de nationale Arbeidsraad, en vanaf dat ogenblik de gebruiker en de werkkracht
overeenkomstig artikel 31,§ 3 worden beschouwd als zijnde verbonden door een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, met evenwel een mogelijkheid tot
onmiddellijke beëindiging door de werkkracht (Art. 31 Wet 24 juli 1987; Art. 9 C.A.O.
nr 58 van 7 juli 1994 tot vervanging van de C.A.O. nr 47 van 18 dec. 1990 betreffende de
na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid, algemeen verbindend verklaard
bij K.B. 23 sept. 1994.)
1 december 2008
S.2007.0043.N
nr. 683

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN
Deeltijdse arbeid – Ontstentenis van openbaarmaking van werkroosters – Vermoeden van
voltijdse tewerkstelling.
Het in artikel 22ter, van de RSZ–wet van 27 juni 1969 bepaalde vermoeden van voltijdse
tewerkstelling van de deeltijdse werknemers bij ontstentenis van openbaarmaking van hun
normale werkroosters geldt niet alleen voor de dag van de vaststelling van de bedoelde
ontstentenis, maar voor de ganse periode van tewerkstelling.
20 oktober 2008
S.2008.0014.N
nr. 564

ALLERLEI
Sociaal strafrecht – Buitenlandse Arbeidskrachtenwet – Werkgever.
De opdrachtgever die personen onder zijn juridisch gezag arbeidsprestatieslaat verrichten
is werkgever van de betrokken personen. (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 1, § 1 Wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders; Art. 1 K.B. 12 april 1965; Art. 3, eerste en tweede lid Wet 30 april 1999
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers; Art. 1 K.B. nr 5 van 23 okt.
1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten.)
8 april 2008
P.2007.0631.N
nr. 208
Buitenlandse Arbeidskrachtenwet – Misdrijven strafbaar met een geldboete zoveel maal
als er werknemers bij betrokken zijn – Eendaadse samenloop – Artikel 65, Strafwetboek –
Zwaarste straf.
De regel dat bij samenloop van misdrijven die strafbaar zijn met een geldboete die zoveel
maal wordt toegepast als er werknemers bij het misdrijf betrokken zijn, deze geldboete
zoveel maal wordt toegepast als het totaal aantal werknemers dat erbij betrokken is, kan
alleen maar worden toegepast voor zover de onderscheiden feiten gelijkaardig zijn, met
dezelfde misdrijfomschrijving, en alle strafbaar gesteld zijn door dezelfde wettelijke
bepaling
8 april 2008
P.2007.0631.N
nr. 208

ARBEIDSONGEVAL
TOEPASSINGSSFEER. PERSONEN
Onbezoldigde stagiairs – Leemte in de wet – Vastgestelde schending van artikel 10 en 11
G.W. – Bevoegdheid van de rechter.
De door het Grondwettelijk Hof vastgestelde leemte in de Arbeidsongevallenwet doordat
zij niet van toepassing is op de onbezoldigde stagiairs die, tijdens het verrichten van de
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door hun studieprogramma voorgeschreven arbeid in een bedrijf, het slachtoffer zijn van
een arbeidsongeval, kan niet zonder meer door de rechter worden opgevuld door die wet
van toepassing te verklaren op deze categorie van personen, nu het opvullen van deze
leemte onder meer vereist dat bepaald wordt wie voor de toepassing van de
arbeidsongevallenwet beschouwd wordt als de werkgever op wie de strafrechtelijk
gesanctioneerde verplichting rust een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan voor de
bedoelde onbezoldigde stagiairs en de rechter dit niet in de plaats van de wetgever kan
bepalen (Art. 28 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 1 en 3
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
3 november 2008
S.2007.0013.N
nr. 604

BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS
Letsel.
Met letsel in de zin van de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet dient in beginsel
elke gezondheidsschade te worden verstaan. (Artikelen 7, eerste lid, en 9
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
28 april 2008
S.2007.0079.N
nr. 257
Plotselinge gebeurtenis – Duurtijd – Beoordeling.
De plotselinge gebeurtenis moet een in de tijd definieerbaar feit van relatief korte duur
zijn. Het behoort aan de rechter te oordelen of de duurtijd van een gebeurtenis de grens
overschrijdt van wat als een plotselinge gebeurtenis kan worden aangezien. (Artikelen 7,
eerste lid, en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
28 april 2008
S.2007.0079.N
nr. 257
Plotselinge gebeurtenis – Draagwijdte – Langdurige oncomfortabele houding die door
overbelasting letsels veroorzaakt.
Een langdurige oncomfortabele houding die door overbelasting letsels veroorzaakt kan,
naar gelang het geval, als een plotselinge gebeurtenis worden aangezien. (Artikelen 7,
eerste lid, en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
28 april 2008
S.2007.0079.N
nr. 257
Oorsprong – Vermoeden.
Wanneer de getroffene of zijn rechtverkrijgenden, benevens het bestaan van het letsel, een
plotselinge gebeurtenis aanwijzen, wordt het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed door
dat ongeval te zijn veroorzaakt; het behandelde letsel moet worden aangetoond. (Art. 9
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
8 december 2008
S.2007.0094.F
nr. 704

SCHADE
Plotselinge gebeurtenis – Relatie tot de aard van de gezondheidsschade – Beoordeling
door de rechter.
De rechter mag de aard van de gezondheidsschade betrekken in zijn beoordeling van de
vraag of deze kon worden veroorzaakt door een plotselinge gebeurtenis. De enkele
omstandigheid dat de gezondheidsschade evolutief is ontstaan tijdens de duur van een
niet–kortstondige gebeurtenis, belet de rechter evenwel niet die gebeurtenis te aanzien als
een plotselinge gebeurtenis in de zin van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet. (Art. 9
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
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28 april 2008

S.2007.0079.N

nr. 257

AANSPRAKELIJKHEID
Arbeidsongeval in overheidssector – Rechtspersonen of instellingen die voor de rente
instaan – Subrogatie in de rechten van het slachtoffer t.a.v. degene die het ongeval heeft
veroorzaakt.
Art. 14, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, legt een dubbele beperking op
aan de subrogatie die zij invoert: de gesubrogeerde kan, noch méér eisen van de derde
aansprakelijke dan de uitbetalingen die hij ten gunste van het slachtoffer heeft verricht,
noch meer dan het bedrag van de vergoeding waarop het slachtoffer recht heeft krachtens
het gemeen recht en dat dezelfde schade dekt.
3 september 2008
P.2008.0022.F
nr. 443
Arbeidsongeval in overheidssector – Rechtspersonen of instellingen die voor de rente
instaan – Subrogatie in de rechten van het slachtoffer t.a.v. degene die het ongeval heeft
veroorzaakt – Rente uitgekeerd aan de weduwe – Terugstorting van de uitbetalingen door
het organisme dat voor de rente instaat.
De Pensioendienst voor de overheidssector, die in de rechten van het slachtoffer is
gesubrogeerd, heeft het recht om van degene die voor het arbeidsongeval aansprakelijk is,
het bedrag te eisen van de rente die hij aan de weduwe van het slachtoffer heeft
uitgekeerd, die, indien zij niet van die rente had genoten, het recht zou hebben gehad om
van degene die het ongeval heeft veroorzaakt, de vergoeding te verkrijgen van de schade
die voor haar voortvloeit uit het verlies van een gedeelte van het ouderdomspensioen
waarvan haar echtgenoot zou hebben genoten, waarbij het bedrag van die vergoeding
wordt vastgesteld zonder dat het overlevingspensioen waarop de weduwe recht heeft in
aanmerking mag worden genomen
3 september 2008
P.2008.0022.F
nr. 443

VERGOEDING
Ongeval overkomen aan een cursist in opleiding in de onderneming – Verzekering tegen
ongevallen – Waarborg.
De krachtens artikel 126, van het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december
1988, naar gemeenrecht te sluiten verzekering tegen ongevallen dient aan de cursist die
een beroepsopleiding volgt in de onderneming, dezelfde waarborgen te verlenen als de
arbeidsongevallenverzekering
26 juni 2008
S.2004.0134.N
nr. 408
Vergoeding van protheses – Geen gebruik van de prothese op het ogenblik van het
ongeval.
De schade aan de prothese komt, overeenkomstig artikel 3ter, eerste lid, van de wet van 3
juli 1967, voor vergoeding in aanmerking wanneer de schade zich voordoet tijdens de
uitvoering van het werk, zonder dat vereist is dat het slachtoffer op dat ogenblik van de
prothese gebruik maakte (Art. 3ter, 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.)
22 september 2008
S.2007.0119.N
nr. 494
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VERZEKERING
Verplichting van de verzekeraar – Schuld t.a.v. het Arbeidsongevallenfonds –
Rentekapitaal – Samenstelling – Bijdrage.
Wanneer de verzekeraar, in een dossier waarin de herzieningstermijn in december
verstrijkt, bij een gemachtigde instelling het rentekapitaal vestigt in januari van het
volgende jaar, moet de wiskundige reserve die de betaling ervan moet waarborgen,
worden opgenomen in de aangifte die de verzekeraar moet doen binnen de twee maanden
na het verstrijken van het jaar waarin de herziening heeft plaatsgevonden en moet hij het
bedrag van de bijdrage pas uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar betalen (Art. 51,
eerste lid, 2° Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
9 juni 2008
S.2006.0076.F
nr. 354
Onbezoldigde stagiairs – Leemte in de wet – Vastgestelde schending van artikel 10 en 11
G.W. – Bevoegdheid van de rechter.
De door het Grondwettelijk Hof vastgestelde leemte in de Arbeidsongevallenwet doordat
zij niet van toepassing is op de onbezoldigde stagiairs die, tijdens het verrichten van de
door hun studieprogramma voorgeschreven arbeid in een bedrijf, het slachtoffer zijn van
een arbeidsongeval, kan niet zonder meer door de rechter worden opgevuld door die wet
van toepassing te verklaren op deze categorie van personen, nu het opvullen van deze
leemte onder meer vereist dat bepaald wordt wie voor de toepassing van de
arbeidsongevallenwet beschouwd wordt als de werkgever op wie de strafrechtelijk
gesanctioneerde verplichting rust een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan voor de
bedoelde onbezoldigde stagiairs en de rechter dit niet in de plaats van de wetgever kan
bepalen (Art. 28 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 1 en 3
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
3 november 2008
S.2007.0013.N
nr. 604
Verplichting in hoofde van de werkgever – Begrip werkgever.
Met werkgever, die krachtens artikel 49, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet
verplicht
is
een
arbeidsongevallenverzekering
aan
te
gaan
bij
een
verzekeringsonderneming en ten opzichte van wie het Fonds voor arbeidsongevallen
krachtens artikel 60, van dezelfde wet voor bepaalde uitkeringen, kapitalen en bedragen
een verhaalsrecht heeft zo hij in gebreke blijft, wordt diegene bedoeld die in eigen naam
en voor eigen rekening werknemers in het kader van een arbeidsovereenkomst tewerkstelt
of hiermede gelijkgestelde personen. (Artikelen 49, eerste lid, en 60
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
3 november 2008
S.2008.0007.N
nr. 605

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS
Terugstorting van de uitbetalingen door het organisme dat voor de rente instaat –
Rechtspersonen of instellingen die voor de rente instaan – Subrogatie in de rechten van
het slachtoffer t.a.v. degene die het ongeval heeft veroorzaakt – Rente uitgekeerd aan de
weduwe.
De Pensioendienst voor de overheidssector, die in de rechten van het slachtoffer is
gesubrogeerd, heeft het recht om van degene die voor het arbeidsongeval aansprakelijk is,
het bedrag te eisen van de rente die hij aan de weduwe van het slachtoffer heeft
uitgekeerd, die, indien zij niet van die rente had genoten, het recht zou hebben gehad om
van degene die het ongeval heeft veroorzaakt, de vergoeding te verkrijgen van de schade
die voor haar voortvloeit uit het verlies van een gedeelte van het ouderdomspensioen
waarvan haar echtgenoot zou hebben genoten, waarbij het bedrag van die vergoeding
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wordt vastgesteld zonder dat het overlevingspensioen waarop de weduwe recht heeft in
aanmerking mag worden genomen
3 september 2008
P.2008.0022.F
nr. 443
Rechtspersonen of instellingen die voor de rente instaan – Subrogatie in de rechten van
het slachtoffer t.a.v. degene die het ongeval heeft veroorzaakt.
Art. 14, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, legt een dubbele beperking op
aan de subrogatie die zij invoert: de gesubrogeerde kan, noch méér eisen van de derde
aansprakelijke dan de uitbetalingen die hij ten gunste van het slachtoffer heeft verricht,
noch meer dan het bedrag van de vergoeding waarop het slachtoffer recht heeft krachtens
het gemeen recht en dat dezelfde schade dekt.
3 september 2008
P.2008.0022.F
nr. 443

RECHTSPLEGING
Wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid – Nieuwe feiten.
De eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies van
arbeidsgeschiktheid van de getroffene t.g.v. het ongeval, kan ingesteld worden op grond
van nieuwe feiten die niet gekend waren of konden zijn, rekening houdend met de
medische onderzoeken die op de datum van de overeenkomst tussen de partijen waren
verricht of met de in artikel 24 bedoelde beslissing
(Artikelen 24 en 72
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
26 mei 2008
S.2007.0111.F
nr. 317
Materiële bevoegdheid – Arbeidsrechtbank – Artikel 579, 1°, Ger.W. – Draagwijdte
ratione personae.
Krachtens artikel 579, 1°, Ger.W., worden de geschillen inzake vergoeding van
arbeidsongevallen aanhangig gemaakt bij de arbeidsgerechten wanneer deze betrekking
hebben op ongevallen waarvan werknemers, leerjongens of andere door de Koning
gelijkgestelde personen het slachtoffer worden
26 juni 2008
S.2004.0134.N
nr. 408

ARBEIDSOVEREENKOMST
ALGEMEEN
Deeltijds tewerkgestelde werknemer – Verhouding ten opzichte van de voltijds
tewerkgestelde werknemer – Verschuldigd loon.
Uit het bepaalde in artikel 11bis, van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat van dwingend
recht is ten voordele van de werknemer, volgt dat een werknemer die deeltijds is
tewerkgesteld voor een vijfde van een voltijdse betrekking, niettemin recht heeft op een
loon verschuldigd voor een werknemer die een derde van de normale arbeidsduur
presteert als niet blijkt dat van deze regel van minimale tewerkstelling voor een derde is
afgeweken door de Koning of een collectieve arbeidsovereenkomst. (Art. 11bis Wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
3 november 2008
S.2008.0056.N
nr. 606

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM
Arbeid – Gepresteerde arbeid beperkt in tijd en omvang – Toepassing.
Als arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet dient te worden aangezien, de
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arbeid die een werknemer die zich daartoe bij overeenkomst heeft verbonden, tegen loon
en onder het gezag van een werkgever verricht, onverschillig of de aldus gepresteerde
arbeid in tijd en omvang beperkt is. (Art. 2 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
19 mei 2008
S.2007.0004.N
nr. 301
Apotheker – Vermoeden – Omkering.
Het vermoeden volgens hetwelk de apotheker die beroepsarbeid verricht in een voor het
publiek opengestelde apotheek, geacht wordt verbonden te zijn door een
arbeidsovereenkomst voor bedienden, wordt omgekeerd door het bestaan van gegevens
die niet verenigbaar zijn met een gezagsverhouding. (Art. 3bis Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
9 juni 2008
S.2007.0022.F
nr. 355
Beoordeling.
De rechter kan, indien de gegevens waarover hij moet oordelen, de omschrijving kunnen
uitsluiten die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst gegeven hebben, deze
omschrijving door een andere vervangen (Art. 1134, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
9 juni 2008
S.2007.0051.F
nr. 356

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST
Ouderschapsverlof – Vermindering van de arbeidsprestaties – Loon.
Wanneer de werknemer gebruik maakt van zijn recht om de arbeidsprestaties deeltijds
verder te zetten in de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties om voor zijn
kind te zorgen, is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de periode van
vermindering niet volledig geschorst en heeft de werknemer recht op een overeenkomstig
loon van zijn werkgever.
25 februari 2008
S.2007.0027.N
nr. 126

EINDE
Beroepsloopbaanonderbreking – Tijdskrediet – Ontslagbescherming – Bewijslast.
Uit artikel 20, §§ 2, 3 en 4, eerste lid van CAO nr.77bis, volgt dat wanneer de werknemer
de in artikel 20,§ 4 van deze CAO bedoelde bijzondere vergoeding vordert, de werkgever
die in de periode waarin het bij artikel 20,§ 2 van voormelde CAO bedoelde
ontslagverbod gold, de dienstbetrekking van de werknemer die het recht op tijdskrediet
heeft uitgeoefend, eenzijdig heeft beëindigd, dient te bewijzen dat hij de
arbeidsovereenkomst heeft beëindigd om een dringende reden of om een reden waarvan
de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst
wegens de uitoefening van het recht op tijdskrediet (Art. 20, §§ 2, 3, en 4, eerste 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.)
14 januari 2008
S.2007.0049.N
nr. 25
Vergoeding vastgesteld in geval van overlijden van de werkgever – Aard.
Wanneer de activiteit waarvoor de werknemer in dienst was genomen, eindigt wegens de
dood van de werkgever of als de overeenkomst was gesloten met het oog op een
persoonlijke medewerking, vergoedt de vergoeding, die de rechter naar billijkheid
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beoordeelt en waarvan hij het bedrag bepaalt, de derving van het loon niet waarop die
werknemer recht zou hebben gehad en wordt deze hem niet toegekend ingevolge zijn
dienstbetrekking (Art. 2, eerste lid, 3° Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers; Art. 33 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
21 januari 2008
S.2007.0032.F
nr. 42
Nietigheid van de opzegging – Ontslag – Verder uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.
In geval zowel de werkgever als de werknemer zich na de krachtens artikel 37, § 1, vierde
lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, ongeldige kennisgeving van de daardoor nietig
zijnde opzegging verder hebben gedragen alsof er geen onmiddellijk ontslag heeft
plaatsgevonden, kunnen de partijen door de rechter na een redelijke termijn beschouwd
worden als afstand te hebben gedaan van het recht het onmiddellijk ontslag in te roepen
en dan blijft de arbeidsovereenkomst voortduren tot dat ze op een andere wijze wordt
beëindigd
(Art. 37, § 1, vierde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
28 januari 2008
S.2007.0097.N
nr. 67
Nietigheid van de opzegging – Niet inroepen van het onmiddellijk ontslag.
Het afzien van het inroepen van het onmiddellijk ontslag houdt geen afstand in van de in
voormeld artikel 37, § 1, vierde lid, bepaalde absolute nietigheid van de opzegging of van
het recht die in te roepen. (Art. 37, § 1, vierde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
28 januari 2008
S.2007.0097.N
nr. 67
Bediende – Begrip – Ontslag – Opzegging – Onregelmatigheid.
De onregelmatigheid van het ontslag van een bediende wegens het niet in acht nemen van
de wettelijk voorgeschreven opzegging, volstaat niet om dat ontslag willekeurig te maken
(Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
4 februari 2008
S.2007.0093.F
nr. 84
Arbeidsovereenkomst voor werklieden – Ontslag – Ongeschiktheid – Gedrag –
Noodwendigheden van het werk – Rechtsmisbruik.
Het staat de werkman vrij aan te voeren dat zijn ontslag, zelfs als het gegrond is op
redenen die verband houden met zijn geschiktheid of zijn gedrag of met de
noodwendigheden van het werk, aangetast is door rechtsmisbruik, omdat het ontslagrecht
werd uitgeoefend op een wijze die de grenzen van de normale uitoefening van dat recht
door een voorzichtig en bedachtzaam werkgever kennelijk overschrijdt, en zo ook mag de
rechter die van een dergelijk geschil kennisneemt, die omstandigheden onderzoeken (Art.
63, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
18 februari 2008
S.2007.0010.F
nr. 119
Ontslag – Ongeschiktheid.
Een ontslag is niet willekeurig, wanneer het gegrond is op een reden die verband houdt
met de geschiktheid van de werkman, ongeacht de gevolgen van zijn ongeschiktheid op
de werkverdeling
(Art. 63, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
18 februari 2008
S.2007.0010.F
nr. 119
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Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever – Stelsel van
verminderde arbeidsprestaties – Opzegtermijn – Duur.
Uit het geheel van de bepalingen van artikel 2 van het KB van 29 oktober 1997, artikel 39
van de Arbeidsovereenkomstenwet, artikelen 101, eerste lid, 102, § 1, eerste lid en 103
van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, volgt dat een
werknemer die tewerkgesteld is onder een stelsel van verminderde arbeidsprestaties, in
geval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever,
aanspraak kan maken op een opzeggingstermijn waarvan de duur wordt berekend alsof de
werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd
25 februari 2008
S.2007.0027.N
nr. 126
Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever – Stelsel van
verminderde arbeidsprestaties – Opzeggingsvergoeding – Berekening – In aanmerking te
nemen loon.
Voor het vaststellen van het bedrag van de vergoeding bepaald in artikel 39, § 1 van de
Arbeidsovereenkomstenwet, is daarentegen geen afwijking bepaald, zodat die
opzeggingsvergoeding ten gunste van een werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft
verminderd in geval van eenzijdige beëindiging door de werkgever zou dienen berekend
te worden met inachtneming van het loon waarop die werknemer effectief recht heeft op
het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
25 februari 2008
S.2007.0027.N
nr. 126
Ouderschapsverlof – Beëindiging van de arbeidsovereenkomst – Waarborgen –
Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof.
Uit het geheel van de bepalingen van de clausule 2 punten 4, 5, 6 en 7 van de in bijlage bij
de Richtlijn 96/34/EG van 3 juni 1996 opgenomen raamovereenkomst inzake
ouderschapsverlof, volgt dat deze raamovereenkomst wil waarborgen dat de werknemer
niet zou worden ontslagen om reden van het ouderschapsverlof en dat hij tijdens het
ouderschapsverlof zijn vroegere rechten behoudt.
25 februari 2008
S.2007.0027.N
nr. 126
Werkgever – Rechtspersoon – Natuurlijke persoon die bevoegd is om de overeenkomst te
beëindigen – Middel dat geen verband houdt met de aangevoerde wetsbepaling – Niet–
ontvankelijkheid.
Artikel 35, Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt de natuurlijke persoon niet die, wanneer
de werkgever een rechtpersoon is, bevoegd is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen;
het middel, dat de schending van die wetsbepaling aanvoert maar een grief verwoordt die
hiermee geen verband houdt, is in zoverre niet ontvankelijk. (Art. 35 Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
3 maart 2008
S.2006.0089.F
nr. 150
Termijn – Bediende – Wettelijke bepaling die dwingend is ten voordele van de werknemer.
Het eerste lid van artikel 82, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet, volgens welke de door de
werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn, wanneer het jaarlijks loon van de
bediende het in die bepaling voorgeschreven bedrag overschrijdt, vastgesteld wordt hetzij
bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt
gegeven, hetzij door de rechter, alsook het tweede en het derde lid van dezelfde paragraaf,
die respectievelijk de minimumtermijn bepalen van de opzegging die de werkgever in
acht moet nemen wanneer hij de werknemer ontslaat en de maximumtermijn van de
opzegging waartoe de werknemer zich kan verbinden wanneer hij de
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arbeidsovereenkomst opzegt, zijn bepalingen die alleen de werknemer beschermen en zijn
bijgevolg alleen dwingend in zijn voordeel (Art. 82, § 3, eerste tot derde lid Wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
7 april 2008
S.2007.0098.F
nr. 207
Onterecht ingeroepen overmacht door de werkgever – Houding van de werknemer.
Indien de werkgever zich ten onrechte beroept op de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst wegens overmacht, kan de werknemer dit beschouwen als een
onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bij gebreke van de vaststelling
door de werknemer van de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door
de werkgever, blijft de arbeidsovereenkomst in beginsel bestaan. (Art. 32 Wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
19 mei 2008
S.2007.0068.N
nr. 302
Onterecht ingeroepen overmacht – Wil om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Indien de als overmacht ingeroepen feiten geen overmacht uitmaken, heeft de werkgever
in de voormelde omstandigheden niet zijn wil uitgedrukt zelf de arbeidsovereenkomst te
beëindigen en kan de werkgever deze onterechte vaststelling van de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst niet beschouwen als een door hem zelf gegeven ontslag. (Art. 32
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
19 mei 2008
S.2007.0068.N
nr. 302
Ontslag – Draagwijdte – Ingeroepen overmacht – Toepassing.
Het ontslag is de handeling waarbij de werkgever aan de werknemer ter kennis brengt dat
hij de arbeidsovereenkomst beëindigt. De vaststelling dat de arbeidsovereenkomst is
beëindigd wegens overmacht is niet gelijk te stellen met ontslag. (Art. 32 Wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
19 mei 2008
S.2007.0068.N
nr. 302

VERJARING
Termijn – Duur – Loon – Niet–betaling – Misdrijf – Schade – Herstelplicht – Vordering
in rechte – Burgerlijke rechtsvordering.
De verjaring van een burgerlijke rechtsvordering voortvloeiend uit een misdrijf is van
toepassing op elke vordering tot veroordeling, die gegrond is op feiten waaruit het bestaan
van een misdrijf blijkt, zelfs als die feiten ook een tekortkoming aan contractuele
verbintenissen vormen en de gevorderde zaak in de uitvoering van die verbintenissen
bestaat (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
7 april 2008
S.2007.0058.F
nr. 206
Rechtsvorderingen uit de arbeidsovereenkomst.
De rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen
van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat
deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden; die
bepaling is van toepassing op de rechtsvorderingen die strekken tot uitvoering van
verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst (Art. 15, eerste lid Wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
5 mei 2008
S.2006.0036.F
nr. 269
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Rechtsvorderingen uit de arbeidsovereenkomst.
De rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen
van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat
deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden; die
bepaling is van toepassing op de rechtsvorderingen die strekken tot uitvoering van
verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst. (Art. 15, eerste lid Wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
5 mei 2008
S.2006.0034.F
nr. 268

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)
Persoonlijke controle op de uitvoering van de werken.
De vereiste van persoonlijke controle op de uitvoering van de werken door de architect,
tenzij wanneer deze de verzekering heeft dat een andere architect hiermee wordt belast,
brengt met zich mee dat deze taak in beginsel niet aan medewerkers niet–architecten mag
worden gedelegeerd (Art. 4 Wet 20 feb. 1939; Art. 21 Reglement van beroepsplichten der
architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij K.B. 18 april 1985.)
13 maart 2008
D.2007.0002.N
nr. 177
Orde van architecten – Raad van beroep – Samenstelling – Beroepsgenoten –
Onafhankelijkheid – Onpartijdigheid.
Uit de omstandigheid alleen dat de raad van beroep van de Orde van architecten deels is
samengesteld uit beroepsgenoten van de betrokkene valt niet af te leiden dat dit
rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6.1. E.V.R.M.; deze
samenstelling schendt evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de rechter
13 maart 2008
D.2007.0002.N
nr. 177
Orde van architecten – Nationale raad – Hoger beroep.
De nationale raad van een Orde van architecten die hoger beroep heeft ingesteld tegen een
beslissing van de raad van de Orde in tuchtzaken is net als elke appellant partij in het
geding in hoger beroep, ongeacht de regelmatigheid of ontvankelijkheid van zijn hoger
beroep; de loutere omstandigheid dat het hoger beroep niet ontvankelijk is, heeft niet tot
gevolg dat de nationale raad als appellant niet zou mogen verschijnen, worden gehoord en
concluderen. (Art. 26, vierde lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der
Architecten.)
13 maart 2008
D.2006.0016.N
nr. 176
Orde van architecten – Rechtsprekende organen – Begrip – Werking – Nationale raad –
Hoger beroep.
Niet de Orde van architecten maar wel de raden zijn de rechtsprekende organen (Art. 26,
vierde lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten.)
13 maart 2008
D.2006.0016.N
nr. 176
Orde van architecten – Rechtsprekende organen.
Niet de Orde van architecten maar wel de raden zijn de rechtsprekende organen
13 maart 2008
D.2007.0002.N

nr. 177
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Controle op de uitvoering van de werken.
De controle door de architect op de uitvoering van de werken impliceert een regelmatig
bezoek aan de werf die hem toelaat na te gaan of de werken effectief conform de plannen
worden uitgevoerd en, gelet op zijn vakkennis op te treden wanneer problemen bij de
uitvoering rijzen en deze desgevallend op te lossen
13 maart 2008
D.2007.0002.N
nr. 177
Orde van architecten – Raden – Nationale raad – Tussenkomst – Vordering –
Onafhankelijkheid – Onpartijdigheid.
Uit de enkele omstandigheid dat de raad van de Orde en de raad van beroep, organen van
de Orde van architecten, uitspraak doen in tuchtzaken terwijl de nationale raad van de
Orde, een ander orgaan van diezelfde Orde, kan tussenbeide komen in het debat dat voor
de raad van beroep naar aanleiding van een tuchtzaak wordt gevoerd, en de veroordeling
van de vervolgde partij kan vorderen, volgt niet dat de rechtsprekende raden van de Orde
niet onafhankelijk of niet onpartijdig zouden zijn
13 maart 2008
D.2007.0002.N
nr. 177
Orde van architecten – Raden – Leden – Nationale raad – Band.
Tussen de raden van de Orde van architecten en de nationale raad bestaat geen organieke
band
13 maart 2008
D.2007.0002.N
nr. 177
Orde van architecten – Raden – Leden – Hoedanigheid.
De leden van de raden van de Orde van architecten hebben zitting als rechter in
persoonlijke naam en niet als vertegenwoordigers van de Orde.
13 maart 2008
D.2007.0002.N
nr. 177
Raad van beroep – Beslissing – Cassatieberoep – Hoedanigheid van de eiser.
De nationale Raad van de Orde van architecten is niet bevoegd om, in eigen naam,
cassatieberoep in te stellen, aangezien die Orde, die optreedt door toedoen van de
nationale raad, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, de persoon is die bij wet is
aangewezen om een door een raad van beroep uitgesproken eindbeslissing voor het Hof
van Cassatie te brengen (Artikelen 33 en 37 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een
Orde der Architecten.)
13 juni 2008
D.2006.0023.F
nr. 369
Uitspraak – Verstek – Verzet – Termijn – Aanvang – Betekening – Ontvangst –
Overmacht.
De onmogelijkheid om de betekening te ontvangen, in de zin van artikel 26, eerste lid, van
de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten, kan slechts
voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil en die door die wil niet kon
worden voorzien noch vermeden
13 juni 2008
D.2006.0023.F
nr. 369
Provinciale raden – Afgevaardigden in de nationale Raad – Beslissing – Beroep – Raad
van beroep – Materiële bevoegdheid.
Hoewel krachtens de artikelen 26 en 27 van het koninklijk besluit van 31 augustus 1963
tot regeling van de toepassing van de wet van 26 juni 1963, tot instelling van een Orde
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van architecten elke kiezer voor de raad van beroep beroep kan instellen tegen de in de
artikelen 2 tot 25 van dat koninklijk besluit bedoelde verkiezingen voor de provinciale
raden beroep kan instellen, hebben ze niet tot gevolg dat beroep kan worden ingesteld
tegen de beslissingen van de provinciale raden om twee van hun leden af te vaardigen
naar de nationale Raad, op grond van artikel 34, eerste lid, a), van de wet van 26 juni
1963.
13 juni 2008
D.2007.0019.F
nr. 371

AUTEURSRECHT
Strafzaken – Namaak van platen – Veroordeling – SABAM – Schade – Raming –
Daadwerkelijk geleden verlies.
De strafrechter die de door de C.V.B.A. SABAM wegens de namaak van platen geleden
schade, in concreto raamt, rekening houdend, op grond van feitelijke gegevens, met het
verlies dat zij daadwerkelijk heeft geleden, maakt een correcte toepassing van artikel 1382
B.W. (Art. 1382 Burgerlijk Wetboek; Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
2 april 2008
P.2007.1685.F
nr. 201
Moreel recht – Recht op eerbied voor het werk.
Het recht van de auteur op eerbied voor zijn werk, dat te onderscheiden is van zijn recht
het vaderschap van het werk op te eisen of te weigeren, verleent hem het recht zich te
verzetten tegen eender welke materiële wijziging van het werk, in zijn geheel beschouwd,
zonder dat er enige belangenschade dient te worden aangetoond, waarbij het onverschillig
is of de wijziging wordt aangebracht door toevoeging, inkorting of op een andere wijze,
voor zover uit de wijziging een aantasting van de integriteit van het werk volgt, en
beschermt de auteur ook tegen niet–materiële wijzigingen, die de geest van het werk
aantasten (Art. 1, § 2, eerste, vijfde en zesde lid Wet 30 juni 1994 betreffende de
auteursrechten en de naburige rechten.)
8 mei 2008
C.2006.0598.N
nr. 279
Moreel recht – Recht op eerbied voor het werk – Materiële wijziging – Aantasting van de
integriteit – Beoordeling.
De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar of uit een materiële wijziging van het werk van
letterkunde of kunst een aantasting van de integriteit van het werk volgt, doch kan de
niet–aantasting van de integriteit niet afleiden uit de enkele vaststelling dat het recht van
de auteur om het vaderschap van het werk op te eisen niet werd aangetast. (Art. 1, § 2,
zesde lid Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten.)
8 mei 2008
C.2006.0598.N
nr. 279
Inbreuk – Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.
Bij het vaststellen van een inbreuk op het auteursrecht doet de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg als stakingsrechter uitspraak ten gronde (Art. 87, § 1 Wet 30 juni 1994
betreffende de auteursrechten en de naburige rechten.)
3 oktober 2008
C.2007.0049.N
nr. 523
Verkrijger – Werk – Auteur – Toestemming – Reproductie voor reclamedoeleinden –
Facsimile's.
Uit de verplichting, voor de verkrijger, om een kunstwerk overeenkomstig de eerlijke
beroepsgebruiken te exploiteren, kan niet worden afgeleid dat de verkrijger, die de
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toestemming verkregen heeft om een werk van beeldende kunst in de vorm van
facsimile's te reproduceren, het recht zou hebben om, zonder een nieuwe toestemming van
de auteur, dat werk ook te reproduceren op dragers die voor die facsimile's reclame
moeten maken en evenmin, bijgevolg, dat hij dat recht zou kunnen doorgeven aan de
tussenpersonen die deze toegestane reproducties commercialiseren. (Art. 1, § 1, eerste lid
Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten.)
13 oktober 2008
C.2006.0562.F
nr. 541
Auteur – Vermoeden – Toepassing.
De toepassing van het vermoeden volgens hetwelk eenieder wiens naam of letterwoord
waarmee hij te identificeren is, als dusdanig op het werk wordt vermeld, als auteur
aangemerkt wordt, hangt niet af van de voorwaarde dat de reproductie van het werk
waarop die vermelding of dat letterwoord staat, gedagtekend is. (Art. 6 Wet 30 juni 1994
betreffende de auteursrechten en de naburige rechten.)
8 december 2008
C.2006.0439.F
nr. 703

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN
Burgerlijke rechtsvordering – Schade veroorzaakt door de fout van een mededader –
Begrip – Oorzakelijk verband.
Ofschoon de schade die door het misdrijf bedrieglijk onvermogen wordt berokkend, kan
worden afgezonderd van de onbetaalde schuld van de dader, kan zij toch worden geraamd
in functie van het verlies van een kans voor de schuldeisers om van laatstgenoemde de
betaling van de hen verschuldigde bedragen te verkrijgen; het bestaan van een oorzakelijk
verband tussen de fout van de mededader en de schade, hangt niet af van de vaststelling
dat, zonder deze fout, met het vermogen van de hoofdschuldenaar het volledige passief
had kunnen worden aangezuiverd, maar het volstaat om vast te stellen dat de schuldeisers
door de fout van de mededader een kans hebben verloren om althans ten dele de
verschuldigde bedragen te recupereren
27 februari 2008
P.2007.1567.F
nr. 135
Onvermogen.
Het bedrieglijk bewerken van het onvermogen, dat bij artikel 490bis Sw. wordt gestraft,
moet niet volledig zijn, het volstaat dat de overblijvende goederen onvoldoende zijn om
de volledige schuld af te lossen
27 februari 2008
P.2007.1567.F
nr. 135
Bedrieglijk onvermogen – Schade uit misdrijf – Begrip – Morele schade.
Ten aanzien van het misdrijf van bedrieglijk onvermogen bestaat de schade uit het
misdrijf in beginsel niet uit het onbetaald blijven van een schuld; de materiële schade die
voor de strafrechter in aanmerking komt, is de specifieke schade die voortspruit uit de
krenking van het rechtmatig belang op onmiddellijke betaling, waardoor bijzondere
bijkomende kosten zijn ontstaan
2 september 2008
P.2008.0125.N
nr. 438

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN
BANKVERRICHTINGEN
Overeenkomst – Rechten en verplichtingen van partijen – Gebruik.
Wanneer een beding gebruikelijk is, d.w.z. dat het als algemeen geldend wordt
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beschouwd in een bepaalde regio of in een bepaalde beroepskring, zoals een bancair
gebruik, vermoedt de wet dat de partijen dat gebruik kennen en dat zij, door het uit hun
overeenkomst niet uit te sluiten, hun wil te kennen geven het erin op te nemen (Artikelen
1135 en 1160 Burgerlijk Wetboek.)
11 september 2008
C.2006.0684.F
nr. 462

ALLERLEI
Bank – Terugvordering van het onverschuldigd betaalde – Betaling aan de bank –
Overeenkomst van dadelijk deposito van gelden – Overlijden van de houder van de
depositorekening – Geen onverschuldigde betaling.
Een bankier is niet degene die de onverschuldigde betaling ontvangt in de zin van artikel
1376 B.W., wanneer hij in de hoedanigheid van lasthebber van zijn cliënt, wiens
overlijden hem niet ter kennis is gebracht, van een derde een betaling ontvangt in het
kader van een overeenkomst van dadelijk deposito van gelden in naam van die cliënt
(Art. 1376 Burgerlijk Wetboek.)
22 februari 2008
C.2007.0274.F
nr. 125

BEDRIJFSREVISOR
Vennootschappen – Controle van de jaarrekening – Commissaris – Ambtstermijn.
De term "jaar" in artikel 64quater van de Vennootschappenwet dient begrepen te worden
als "boekjaar", zijnde de periode waarop de jaarrekening die de commissaris controleert
en waarover hij verslag uitbrengt, betrekking heeft: waar de wet geen eisen stelt omtrent
de duur van elk van de boekjaren, zijnde de opeenvolgende controleperiodes, kan de
verkorting of verlenging van één of meerdere van die boekjaren geen wijziging van het
wettelijk omschreven aantal boekjaren dat de ambtstermijn van de commissaris dient te
omvatten, met zich meebrengen (Art. 64quater Wet van 30 nov. 1935 houdende
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen.)
5 juni 2008
C.2006.0606.N
nr. 348

BELASTING
Invordering – Dwangbevel – Aanwijzing als schuldenaar – Vereisten.
Een natuurlijke persoon of een rechtspersoon kan slechts als schuldenaar van een
belasting in een dwangbevel worden opgenomen als een wettelijke bepaling de categorie
van personen waartoe hij behoort, als schuldenaar van die belasting aanwijst.
24 april 2008
F.2007.0014.N
nr. 252
Algemeen – Beginsel van burgerlijk recht – Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde – Toepasselijkheid.
De beginselen van burgerlijk recht betreffende de terugvordering van het onverschuldigd
betaalde zijn slechts van toepassing op belastingzaken in zoverre de belastingwetten noch
uitdrukkelijk noch stilzwijgend hiervan afwijken (Art. 1235 Burgerlijk Wetboek.)
23 juni 2008
C.2005.0012.F
nr. 389

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Tarieven – Mogelijkheid voor de E.U.–Lidstaten verlaagde tarieven toe te passen –
Bevoegdheid van de Belgische wetgever.
De Belgische wetgever is krachtens artikel 12 van de Richtlijn 77/388/EEG van de Raad
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van 17 mei 1977 bevoegd afwijkingen toe te staan op het normaal BTW–tarief voor
bepaalde categorieën van producten die in de richtlijn worden omschreven; wanneer een
ruime categorie van producten vermeld wordt die kunnen worden uitgesloten, heeft hij het
recht slechts een deel van die producten van die categorie te doen genieten van die
afwijking op het normaal tarief; de wetgever die slechts in beperkte mate toepassing
maakt van de mogelijkheid een verlaagd tarief te bepalen voor een categorie van goederen
of diensten, bevordert hierdoor de gewenste uniformiteit van de tarieven; eens dat hij een
verlaagd tarief toekent is hij evenwel verplicht gelijke verrichtingen ook gelijk te
behandelen gelet op de door het Hof van Justitie vereiste neutraliteit van de belasting.
(Art. 12, derde lid, a) Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977; zoals
vervangen door art. 1 Richtlijn 92/77/EEG van de Raad van 19 okt. 1992; Art. 37, § 1,
eerste lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde; Bijlage, Tabel A,
Rubriek XXIII, punt 2 K.B. nr 20 van 20 juli 1970.)
14 februari 2008
C.2004.0071.N
nr. 108
Vrijstellingen – Uitvoer – Goederen verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de
Gemeenschap – Verzending of vervoer "door of voor rekening van de verkoper".
De leveringen van goederen die door of voor rekening van de verkoper worden verzonden
of vervoerd naar een plaats buiten de Gemeenschap, zijn van belasting vrijgesteld; de
termen "door of voor rekening van de verkoper" betekenen niet louter "op kosten van de
verkoper", maar houden tevens in dat de verzending of het vervoer uitgevoerd moeten
worden door de verkoper of in zijn opdracht. (Art. 39, § 1, 1° Wetboek van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde.)
14 februari 2008
F.2005.0009.N
nr. 109
Aan de belastingplichtige terug te geven sommen – Regelen inzake de moratoire interest
in burgerlijke zaken – Toepasselijkheid.
De regelen met betrekking tot de moratoire interest in burgerlijke zaken zijn niet van
toepassing op de bedragen die aan de belastingplichtige moeten worden teruggegeven met
toepassing van artikel 76, § 1, eerste lid, van het B.T.W.–Wetboek. (Art. 1154 Burgerlijk
Wetboek; Artikelen 76, § 1, eerste lid, 91, § 3, 1°, en § 4 Wetboek van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.)
14 februari 2008
F.2005.0009.N
nr. 109
Gebrek aan voldoening van de belasting – Bewijsvoering van de fiscale schuld –
Dwangbevel – Door het bestuur naderhand aangevoerde nieuwe elementen.
De wet motivering bestuurshandelingen, noch enige andere wettelijke bepaling staan
eraan in de weg dat het bestuur na het opstellen van een dwangbevel met betrekking tot
een bepaalde belastingschuld, nieuwe juridische argumenten en feitelijke gegevens
aanvoert ter ondersteuning van hetgeen in het dwangbevel reeds is vastgesteld en vermeld
met betrekking tot diezelfde belastingschuld
20 maart 2008
F.2007.0016.N
nr. 194
Gebrek aan voldoening van de belasting – Dwangbevel – Bestuurshandeling –
Motivering.
De motivering van het dwangbevel moet "afdoende" zijn, hetgeen impliceert dat de
beslissing voldoende door de motivering moet worden gedragen; de feitelijke gegevens
van het administratief onderzoek waaruit blijkt op welke wijze het bestuur in kennis werd
gesteld van het belastbaar feit en zodus over welke bewijsmiddelen het beschikt, behoren
niet tot het gebied van de motivering van het dwangbevel, maar tot de bewijsvoering van
de fiscale schuld (Art. 85, § 1, eerste lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
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Waarde; Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandeling.)
20 maart 2008
F.2007.0016.N
nr. 194
Gebrek aan voldoening van de belasting – Dwangbevel – Rechtsgeldigheid –
Voorwaarden – Te betekenen stukken.
Het is noodzakelijk dat het proces–verbaal, als bijlage waarnaar het dwangbevel verwijst,
mee betekend wordt om de belastingplichtige in de mogelijkheid te stellen zich
rekenschap te geven van het voorwerp en de oorzaak van de vordering van de
administratie; geen enkele wettelijke bepaling voorziet evenwel dat de stukken waarnaar
in het proces–verbaal wordt verwezen, mee moeten betekend worden met het dwangbevel
20 maart 2008
F.2007.0016.N
nr. 194
Gebrek aan voldoening van de belasting – Dwangbevel – Aard.
Een dwangbevel inzake belasting over de toegevoegde waarde is een bestuurshandeling
waarop de Wet Motivering Bestuurshandelingen van toepassing is zodat het bestuur de
juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die ten grondslag liggen aan de
belastingschuld waarvoor het dwangbevel werd uitgevaardigd; als taxatietitel, waarin de
belastingschuld geconcretiseerd wordt, dient het dwangbevel het belastbaar feit, het
bedrag en de hoedanigheid van de schuldenaar duidelijk te maken
20 maart 2008
F.2007.0016.N
nr. 194
Valsheid en gebruik van valse stukken – Valse facturen – BTW–carrousel – Gebruik van
valse stukken – Duur van het misdrijf.
Het gebruik van valse stukken duurt ook voort zonder nieuwe daad van de vervalser 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 nuttige gevolg blijft hebben dat hij ervan verwachtte (Artikelen 196, 197 en 213
Strafwetboek.)
2 april 2008
P.2007.1744.F
nr. 202
Aangifte– en betalingstermijnen.
De termijnen voor aangifte en betaling inzake belasting over de toegevoegde waarde
raken de openbare orde; geen wettelijke bepaling verleent de rechter of de rekenplichtige
ontvanger de bevoegdheid van deze termijnen af te wijken door bijkomende
betalingstermijnen toe te staan voor vervallen BTW–schulden; door in
betalingsfaciliteiten te voorzien kan de rekenplichtige hoe dan ook geen afbreuk doen aan
de wettelijke betalingstermijnen. (Art. 53 W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de
wet van 28 dec. 1992.)
24 april 2008
F.2006.0042.N
nr. 251
Betalingstermijnen – Door de ontvanger toegestane betalingsfaciliteiten.
De rekenplichtige ontvanger heeft de mogelijkheid om op autonome wijze en op zijn
verantwoordelijkheid de invordering en de vervolging te organiseren en om in die optiek
in betalingsfaciliteiten te voorzien zonder daarbij afbreuk te doen aan de wettelijke
betalingstermijnen; deze mogelijkheid komt exclusief toe aan de rekenplichtige wiens
beslissing ter zake zich opdringt aan de rechter. (Art. 53 W.B.T.W., zoals het van
toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992.)
24 april 2008
F.2006.0042.N
nr. 251
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Schade – Materiële schade – Elementen en grootte – Verongelukte wagen –
Tweedehandse wagen – Vervanging – Benadeelde niet B.T.W.–plichtig – BTW–tarief –
Nieuw voertuig.
De belasting over de toegevoegde waarde die verschuldigd is op de prijs voor de ter
vervanging van een verongelukte wagen gedane aankoop van een wagen en die begrepen
is in de vergoeding waarop de niet BTW–plichtige getroffene recht heeft, wordt berekend
volgens het bij de wet voor de aankoop van een nieuw voertuig vastgestelde tarief, zelfs
als de verongelukte wagen door de getroffene tweedehands is aangekocht tegen een
beperkte belasting, die enkel berekend is op de winstmarge van de verkoper (Artikelen
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
25 september 2008
C.2007.0207.F
nr. 505
Dwangbevel.
Uit de combinatie van de artikelen 81, eerste lid, 83, eerste lid, 85, § 2, 89, tweede lid,
W.B.T.W., en van artikel 2251 B.W. kan worden afgeleid dat het dwangbevel enerzijds
een taxatietitel is waarin de belastingschuld geconcretiseerd wordt bij gebrek aan
spontane en onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde belasting, en anderzijds een
akte die geldt als uitvoerbare titel met het oog op de invordering van die belastingschuld;
het dwangbevel dat ter kennis wordt gebracht van degene die men wil beletten de
verjaring te verkrijgen, is één van de wijzen waarop de verjaring kan worden gestuit in de
zin van artikel 2244 B.W.
16 oktober 2008
C.2006.0433.F
nr. 552
Dwangbevel – Verzet – Rechtsgeding.
Het verzet van de belastingplichtige, dat ertoe strekt de uitvoerbare kracht van het
dwangbevel te schorsen en waaruit volgt dat de verjaring, tijdens de hele duur ervan, niet
tegen de Staat is verkregen, kan een rechtsgeding zijn in de zin van artikel 83, eerste lid,
W.B.T.W.
16 oktober 2008
C.2006.0433.F
nr. 552
B.T.W.–inbreuken – Dwangbevel – Verzet – Strafrechtelijke vervolging – Fiscale rechter
– Opschorting van de behandeling – Bevoegdheid.
Door het bestuur ingestelde vorderingen strekkende tot de betaling van B.T.W. en
administratieve geldboeten zijn geen burgerlijke rechtsvorderingen in de zin van art. 4
V.T.Sv.; de rechter die uitspraak moet doen over het fiscaal geschil, is aldus niet verplicht
de behandeling van de zaak op te schorten, maar mag die behandeling opschorten, ook al
is hij ingevolge het gezag van het strafrechterlijk gewijsde door de beslissing van de
strafrechter gebonden (Art. 85 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;
Art. 4, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
12 december 2008
F.2006.0111.N
nr. 726
Administratieve sancties met repressief karakter – Wettelijkheid van de sanctie –
Evenredigheid met de inbreuk – Toetsingsrecht van de rechter.
De belastingplichtige kan door de rechter laten nagaan of er omstandigheden bestaan die
verantwoorden dat de administratieve geldboete wordt verminderd tot onder het door de
wet bepaalde tarief; de rechter aan wie gevraagd wordt een opgelegde administratieve
sanctie met een repressief karakter te toetsen, heeft de volle rechtsmacht om na te gaan of
die beslissing in feite en in rechte verantwoord is en of zij alle beginselen naleeft die de
administratie in acht moet nemen, waaronder het evenredigheidsbeginsel (Artikelen 70, §
1 en 84 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde; Art. 1, laatste lid K.B.
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nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale
geldboeten op het stuk van de B.T.W..)
12 december 2008
F.2006.0111.N
nr. 726
Belastingambtenaren – Belastingfraude – Aangifte bij de procureur des Konings.
Artikel 29, tweede lid, Sv., verbiedt de in deze bepaling vermelde ambtenaren om, zonder
de machtiging van de gewestelijke directeur onder wie zij ressorteren, bij de procureur des
Konings de feiten aan te geven die naar luid van de belastingwetten en van de ter
uitvoering ervan genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar zijn; deze bepaling heeft
betrekking op de feiten die door de voormelde ambtenaren ter kennis van het parket
worden gebracht, en niet op de informatie die de procureur des Konings in uitvoering van
zijn algemene vervolgingsopdracht heeft gevraagd en verkregen (Art. 29, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
17 december 2008
P.2008.0878.F
nr. 736
Belastingambtenaren – Belastingfraude – Medewerking aan het opsporingsonderzoek en
het gerechtelijk onderzoek.
De belastingambtenaren mogen niet actief aan het opsporingsonderzoek of het
gerechtelijk onderzoek meewerken, noch als deskundige optreden of aan huiszoekingen,
plaatsopnemingen of verhoren deelnemen; dat verbod doet echter geen afbreuk aan de
verplichting van de belastingambtenaren om de procureur des Konings of de
onderzoeksrechter alle inlichtingen te verstrekken waarom deze verzoeken (Art. 29,
tweede lid Wetboek van Strafvordering; Art. 74bis, eerste lid Wetboek van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde; Art. 463, 1° lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
17 december 2008
P.2008.0878.F
nr. 736

BENELUX
PREJUDICIELE GESCHILLEN
Artikel 6, Verdrag Benelux–Gerechtshof – Vraag om uitlegging van een voor België,
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke – Vraag ambtshalve opgeworpen door het
Hof van Cassatie – Dwangsom – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1
Verdrag Benelux–Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, zoals de vraag 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.)
14 november 2008
C.2005.0421.N
nr. 631

VERDRAGSBEPALINGEN
Benelux Tekeningen en Modellenwet – Artikel 6, tweede lid – Model of tekening
ontworpen in opdracht – Auteursrechtelijke bescherming – Voorwaarden – Ontwerp met
het oog op het gebruik in handel en nijverheid.
De opdrachtgever wordt niet beschouwd als de ontwerper van een tekening of model, in
de zin van artikel 6, tweede lid, van de B.T.M.W., als een model of tekening in opdracht
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wordt ontworpen, met het oog op gebruik in handel of nijverheid, zonder dat een
voortbrengsel waarin dit model of deze tekening is belichaamd, het voorwerp is van
verhandeling door de opdrachtgever; een model dat is belichaamd in een voortbrengsel
dat door de ontwerper wordt verhuurd voor eenmalig gebruik en niet is ontworpen met het
oog op vervaardiging of verhandeling ervan door de opdrachtgever, wordt niet beschouwd
als een model ontworpen met het oog op het gebruik in handel en nijverheid (Art. 6,
tweede lid Wet 25 okt. 1966.)
7 februari 2008
C.2005.0371.N
nr. 93
Benelux–Gerechtshof
–
Benelux–Overeenkomst
betreffende
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen – Gemeenschappelijke bepalingen –
Uitlegging.
Het begrip schade geleden door het slachtoffer van een verkeersongeval, in de zin van
artikel 29bis van de W.A.M. 1989, moet beoordeeld worden in het licht van de artikelen
2, § 1, en 3, § 1 van die wet; de draagwijdte van laatstgenoemde bepalingen moet bepaald
worden overeenkomstig de uitlegging door het Benelux–Gerechtshof van de artikelen 2, §
1, en 3, met een soortgelijke inhoud, van de gemeenschappelijke bepalingen behorende bij
de Benelux–overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, volgens welke uitlegging beslissend
is of de schade door het motorrijtuig is veroorzaakt op een wijze die karakteristiek is voor
schadeveroorzaking door een motorrijtuig in het verkeer. (Artikelen 2, § 1, 3, § 1, en
29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
15 mei 2008
C.2007.0306.N
nr. 297
Artikel 4, eerste lid, Eenvormige Beneluxwet – Dwangsom – Vordering tot opheffing,
opschorting of vermindering – Dwangsomrechter – Bevoegdheid.
De rechter die kennisneemt van een vordering tot opheffing, opschorting of vermindering
van de dwangsom, is in zijn hoedanigheid van dwangsomrechter niet bevoegd om kennis
te nemen van een vordering die strekt tot vaststelling dat de hoofdveroordeling werd
nagekomen (Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek; Art. 4, eerste lid Bijlage Benelux
Overeenkomst 26 nov. 1973 houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom.)
14 november 2008
C.2005.0421.N
nr. 631

ALLERLEI
Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen – Gemeenschappelijke bepalingen – Toepassingsgebied –
Vervangingsvoertuig.
De Gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de Benelux–overeenkomst van 24 mei
1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
voorzien niet in een regeling betreffende een uitbreiding van de waarborg buiten het
gebruik van het in de verzekeringsovereenkomst omschreven motorrijtuig (Artikelen 1, 2,
en 3, § 1 Benelux–overeenkomst 24 mei 1966.)
31 januari 2008
C.2006.0186.N
nr. 75

BEROEPSZIEKTE
Vergoeding – Opeenvolging van werkgevers uit de openbare en uit de privésector –
Toepasselijke wet – Bepaling.
Wanneer de door een beroepsziekte getroffene voor die beroepsziekte rechten kan doen
gelden in het kader van de gecoörd. Wet 3 juni 1970 en van de Wet 3 juli 1967
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betreffende de schadeloosstelling voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, wordt de gehele
schadeloosstelling waarop de getroffene of zijn rechtverkrijgenden aanspraak kunnen
maken, uitsluitend toegekend op grond van de wetgeving waaronder de getroffene het
laatst aan het bedoelde beroepsrisico blootgesteld was, vóór de datum van de aanvraag die
aanleiding geeft tot de eerste schadeloosstelling. (Art. 48quater, eerste lid Wetten
betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970.)
8 december 2008
S.2008.0012.F
nr. 706

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
INTERNERING
Inzage van het dossier door de advocaat – Cassatiemiddel – Nieuw middel –
Ontvankelijkheid.
Het middel dat voor het eerst voor het Hof wordt voorgedragen en waarin wordt
aangevoerd dat het dossier niet gedurende ten minste vier dagen ter beschikking van de
raadsman van de inverdenkinggestelde is gesteld vooraleer de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak doet over de vordering tot internering die bij haar
aanhangig is gemaakt, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk (Art. 28, derde lid Wet
Bescherming Maatschappij.)
22 juli 2008
P.2008.0965.F
nr. 425
Inverdenkinggestelde – Geestelijke toestand – Beoordelingsbevoegdheid.
De geestesgesteldheid van een verdachte wordt op onaantastbare wijze door de
bodemrechter beoordeeld op grond van de gegevens die regelmatig tijdens het debat zijn
overgelegd (Artikelen 1 en 7 Wet Bescherming Maatschappij.)
22 juli 2008
P.2008.0965.F
nr. 425

COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
Beslissing tot afwijzing van de invrijheidstelling – Karakter van de beslissing.
In tegenstelling tot de beslissingen van de commissie tot bescherming van de
maatschappij die het statuut van de geïnterneerde niet wijzigen en slechts een
uitvoeringsmaatregel van de internering betreffen, maakt de bevestiging van de afwijzing
van de invrijheidstelling een noodzakelijke aanvulling uit van het vonnis of arrest dat de
internering voor onbepaalde tijd heeft gelast en vertoont deze beslissing het karakter van
een jurisdictionele beslissing (Artikelen 18, eerste en tweede lid, 19bis en 19ter
Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2008
C.2007.0294.N
nr. 368

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING
Maatregel niet voorgeschreven door de wet – Beklaagde die zich in staat van herhaling
bevindt – Procedures betreffende eerder gepleegde misdrijven – Voeging bij het dossier
van de vervolging.
Onwettig is de beslissing waarbij de terbeschikkingstelling van de regering wordt bevolen
van een beklaagde die zich in staat van herhaling bevindt, ingeval die maatregel niet is
voorgeschreven door de wet, wanneer de procedures betreffende de misdrijven die als
grondslag van de herhaling gelden, niet bij het dossier van de vervolging zijn gevoegd
(Art. 24 Wet Bescherming Maatschappij.)
18 maart 2008
P.2007.1887.N
nr. 189
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BESLAG
BEWAREND BESLAG
Derdenbeslag – Matigingsrecht van de rechter.
De rechter die in geval van bewarend of uitvoerend derdenbeslag zijn matigingsrecht
uitoefent door de derde–beslagene, die zijn verklaring niet heeft gedaan binnen de
wettelijke termijn of ze niet heeft gedaan met nauwkeurigheid, slechts ten dele
schuldenaar te verklaren, kan dit matigingsrecht laten steunen op de afwezigheid van
schade voor de beslaglegger, doordat de onregelmatige verklaring van de derde–beslagene
op generlei wijze de kansen heeft aangetast van de beslaglegger om tegoeden van zijn
schuldenaars te vinden en in beslag te nemen. (Artikelen 1456 en 1542 Gerechtelijk
Wetboek.)
24 april 2008
C.2007.0180.N
nr. 249
Zeeschip – Beslagexploot – Vermeldingen.
Indien bewarend beslag op een zeeschip wordt gelegd voor een zeevordering waarvoor
een derde instaat, is aan het vereiste dat het beslagexploot op straffe van nietigheid de
naam, voornaam en de woonplaats van de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt,
bevat, voldaan wanneer het, naast de beschrijving van het zeeschip, hetzij de naam en de
woonplaats van de schuldenaar van de zeevordering, hetzij de naam en de woonplaats van
de eigenaar van het zeeschip vermeldt. (Artikelen 1389, 2°, 1468, 1469 en 1470
Gerechtelijk Wetboek.)
31 oktober 2008
C.2006.0604.N
nr. 600

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
Uitvoerend beslag – Derdenbeslag – Matigingsrecht van de rechter.
De rechter die in geval van bewarend of uitvoerend derdenbeslag zijn matigingsrecht
uitoefent door de derde–beslagene, die zijn verklaring niet heeft gedaan binnen de
wettelijke termijn of ze niet heeft gedaan met nauwkeurigheid, slechts ten dele
schuldenaar te verklaren, kan dit matigingsrecht laten steunen op de afwezigheid van
schade voor de beslaglegger, doordat de onregelmatige verklaring van de derde–beslagene
op generlei wijze de kansen heeft aangetast van de beslaglegger om tegoeden van zijn
schuldenaars te vinden en in beslag te nemen. (Artikelen 1456 en 1542 Gerechtelijk
Wetboek.)
24 april 2008
C.2007.0180.N
nr. 249
Derdenbeslag – Verklaring van derde–beslagene – Inhoud.
In de verklaring door de derde–beslagene te doen binnen vijftien dagen na het
derdenbeslag, dient slechts melding te worden gemaakt van de bedragen die voor een
Belgische rechtbank zouden kunnen gevorderd worden. (Artikelen 1452, eerste lid, 1539
en 1542, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
26 september 2008
C.2007.0519.N
nr. 509
Derdenbeslag – Schuldvordering – Lokalisatie – Buitenland – Rechtspersoon – Perken.
Een schuldvordering is gelokaliseerd in de Staat waar de derde–beslagene zijn woonplaats
heeft of, indien de derde–beslagene een rechtspersoon is, in de Staat waar hij zijn zetel of
voornaamste vestiging heeft; schuldvorderingen die verband houden met de activiteiten
van een Belgisch bijkantoor van een buitenlandse vennootschap worden geacht zich in
België te bevinden. Heeft de derde–beslagene zijn woonplaats in het buitenland of is hij
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aldaar gevestigd dan kan bijgevolg in België geen beslag onder derden gelegd worden op
de schuldvorderingen van de beslagene op de derde–beslagene. Indien de derde–
beslagene een buitenlandse rechtspersoon is die in België een bijkantoor heeft, kan hier te
lande onder het bijkantoor beslag gelegd worden op de schuldvorderingen die de
beslagene heeft op die buitenlandse rechtspersoon wegens de activiteiten van het
bijkantoor; dit beslag treft bijgevolg de andere schuldvorderingen niet die de beslagene
heeft op die buitenlandse rechtspersoon. (Artikelen 1445 en 1539 Gerechtelijk Wetboek.)
26 september 2008
C.2007.0519.N
nr. 509
Beslag – Territorialiteitsbeginsel.
Krachtens het territorialiteitsbeginsel, kan de Belgische rechter geen beslagmaatregel
bevelen die betrekking heeft op een goed dat zich bevindt op het grondgebied van een
vreemde Staat en kan een schuldeiser slechts een gerechtsdeurwaarder gelasten om beslag
te leggen op de goederen van zijn debiteur die zich in België bevinden.
26 september 2008
C.2007.0519.N
nr. 509
Rangregeling – Proces–verbaal van rangregeling – Aanmaning van de partijen – Doel –
Termijn – Tegenspraak.
De aanmaning door de notaris, van de schuldenaar tegen wie het beslag is geschied en van
de schuldeisers, inzage te nemen van het proces–verbaal van rangregeling en om, indien
daartoe grond bestaat, daarop tegenspraak te doen, strekt ertoe deze procedure op een
doelmatige wijze af te wikkelen; hieruit volgt dat na het verstrijken van de daarin
bedoelde termijn, een tegenspraak niet ontvankelijk is, behoudens ingeval van bedrog of
overmacht en behoudens de mogelijkheid om incidentele tegenspraak te voeren voor de
beslagrechter (Art. 1644, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
7 november 2008
C.2007.0606.N
nr. 619
Rangregeling – Proces–verbaal van rangregeling – Termijn voor tegenspraak – Toegang
tot de rechter – Artikel 6.1 E.V.R.M..
De rangregeling zoals bepaald bij artikel 1644, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
ontzegt een partij niet op onwettige wijze de toegang tot de rechter en is niet strijdig met
artikel 6.1 van het E.V.R.M.
7 november 2008
C.2007.0606.N
nr. 619
Pacht – Vervreemding van het pachtgoed – Rechten van de pachter en van de verkrijger –
Duur van het pachtcontract.
Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 55 van de Pachtwet blijkt dat de wetgever
bedoelt dat de vervreemding van het pachtgoed de rechten van de pachter onverkort laat
en dat aan de verkrijger nooit meer rechten worden toegekend dan aan de oorspronkelijke
eigenaar; hieruit volgt dat ingeval van de verkoop ingevolge uitvoerend beslag van het
pachtgoed, dat is verpacht bij een contract dat een vaste dagtekening heeft verkregen vóór
de overschrijving van het beslagexploot, het pachtcontract kan worden ingeroepen tegen
de koper en dat deze het moet eerbiedigen voor de duur waarvoor het is gesloten. (Art. 55
Wet 7 juli 1951 houdende wijziging van de wetgeving betreffende de landpacht.)
28 november 2008
C.2007.0358.N
nr. 681
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ALLERLEI
Collectieve schuldenregeling
Omzendbrieven.

–

Schuldbemiddelaar

–

Kosten

–

Begroting

–

De rechter, die belast is met de begroting van het ereloon, de emolumenten en de kosten
van de schuldbemiddelaar, is gehouden om, wanneer hij oordeelt dat een gedeelte van de
omzendbrieven waarvoor de begroting van de kosten gevorderd wordt, niet in rechtstreeks
verband staat met de schuldbemiddeling, het aantal brieven aan te geven waarvoor een
begroting nodig is en daarop het forfaitair tarief toe te passen dat in artikel 4, tweede lid,
van het koninklijk besluit van 18 december 1998 wordt bepaald. (Artikelen 1675/19, al. 1
Gerechtelijk Wetboek; Art. 4, eerste lid K.B. 18 dec. 1998.)
29 februari 2008
C.2006.0633.F
nr. 146
Collectieve schuldenregeling – Gedeeltelijke kwijtschelding van het kapitaal van schulden
– Voorwaarde – Tegeldemaking van alle voor beslag vatbare goederen.
Wanneer de gerechtelijke aanzuiveringsregeling een gedeeltelijke kwijtschelding van het
kapitaal van de schulden omvat, kan de rechter, als hij dat nodig oordeelt opdat de
schuldenaar en zijn gezin een menswaardig leven zouden kunnen leiden, aan de verkoop
van de goederen modaliteiten verbinden waardoor dat doel kan worden bereikt. (Artikelen
1675/3, al. 3, 1675/12, § 1 en 1675/13, § 1 Gerechtelijk Wetboek.)
29 februari 2008
C.2006.0142.F
nr. 145
Collectieve schuldenregeling – Aangifte van schuldvordering – Bericht aan de
schuldbemiddelaar.
Het geschrift dat strekt tot het indienen van een schuldvordering geldt slechts als een
aangifte in de zin van artikel 1675/9, § 2, Ger. W., wanneer het de elementen bevat die de
schuldbemiddelaar toelaten met deze schuldvordering rekening te houden in de
schuldenregeling. (Art. 1675/9, § 2 Gerechtelijk Wetboek.)
5 september 2008
C.2006.0673.N
nr. 451
Collectieve schuldenregeling – Gerechtelijke aanzuiveringsregeling – Verzoek tot
herroeping – Bevoegdheid van de rechter.
De rechter kan de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid of van de minnelijke
of gerechtelijke aanzuiveringsregeling niet ambtshalve uitspreken en evenmin kan hij de
schuldbemiddelaar bevelen om bij hem een verzoek tot herroeping in te dienen. (Art.
1675/15 Gerechtelijk Wetboek.)
2 oktober 2008
C.2007.0462.F
nr. 522
Uitvoerend beslag – Artikel 1391, Ger.W. – Voorafgaande raadpleging van de
beslagberichten – Doel.
Het doel van artikel 1391, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de advocaten
en de gerechtsdeurwaarders belast met een procedure tegen een bepaald persoon op de
griffie ter plaatse kunnen kennis nemen van de berichten van beslag, delegatie, overdracht
en collectieve schuldenregeling, die op diens naam zijn opgemaakt, is het leggen van
opeenvolgende uitvoerende beslagen te vermijden, zodat het inzien van de
beslagberichten wanneer de uitvoering nog niet wordt aangevat, niet beantwoordt aan het
doel gesteld in het derde lid van dit artikel, dat bepaalt dat geen uitvoerend beslag of
procedure van verdeling kan plaatsvinden zonder voorafgaande raadpleging door de
ministeriële ambtenaar van de berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve
schuldenregeling; er is derhalve een gerechtsdeurwaarder wettelijk geen loon
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verschuldigd voor een volgens de wet onnodige inzage
7 oktober 2008
P.2008.0738.N

nr. 529

Collectieve schuldenregeling – Beschikking van toelaatbaarheid – Herroeping – Geen
vordering van de schuldbemiddelaar of van een schuldeiser – Bevoegdheid van de
rechter.
De rechter kan de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid of van de minnelijke
of gerechtelijke aanzuiveringsregeling niet ambtshalve uitspreken (Art. 1675/15
Gerechtelijk Wetboek.)
11 december 2008
C.2008.0039.F
nr. 720

BETALING
Onverschuldigd betaalde – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Uitbetalingsinstelling –
Niet teruggevorderd onverschuldigd betaalde – Aanvraag om vrijstelling – Termijn –
Aard – Gevolg – Verval.
De vrijstelling van boeking als administratiekosten van een door de uitbetalingsinstelling
niet teruggevorderd onverschuldigd betaald bedrag vóór het einde van de termijn van drie
maanden na het verstrijken van de termijn van twee jaar waarbinnen, in de regel, het
onverschuldigd betaald bedrag teruggevorderd moet worden, kan niet worden toegekend
indien de aanvraag ingediend wordt na het verstrijken van die termijn, die de wetgever als
een vervaltermijn heeft bedoeld (Art. 327 K.B. 3 juli 1996.)
7 januari 2008
S.2006.0097.F
nr. 13
Derde zonder belang – Uitwerking – Indeplaatsstelling bij overeenkomst.
Hoewel artikel 1232, tweede lid, B.W., de derde die een verbintenis voldoet waarbij hij
geen belang heeft, verbiedt zich op een wettelijke indeplaatsstelling te beroepen, sluit het
evenwel niet uit dat hij een indeplaatsstelling bij overeenkomst kan genieten, die door de
schuldeiser toegekend wordt krachtens artikel 1250, 1°, B.W.
21 januari 2008
C.2007.0078.F
nr. 39

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
EXPLOOT
Rechtspersoon – Maatschappelijke zetel – Wijze van betekening – Werkelijke
maatschappelijke zetel onderscheiden van de statutaire maatschappelijke zetel –
Betekening aan de statutaire maatschappelijke zetel.
Wanneer de betekening van het bestreden arrest gebeurt op de in de statuten vermelde
maatschappelijke zetel, terwijl in alle procedurestukken uitgaande van alle procespartijen
wordt aangenomen dat de maatschappelijke zetel op een ander adres is gevestigd, houdt
deze betekening rechtsmisbruik in. (Art. 1073 Gerechtelijk Wetboek.)
10 maart 2008
C.2006.0610.N
nr. 165
Strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Uitspraak over de tenuitvoerlegging – Betrokkene in vrijheid gelaten onder voorwaarden
– Betekening van de bestreden beslissing – Vorm – Afgifte van het deurwaardersexploot
op het politiecommissariaat – Cassatieberoep – Termijn – Tijdstip waarop de termijn een
aanvang neemt.
De betekening van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zich uitspreekt
over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, heeft tot doel de termijn
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van het cassatieberoep te doen ingaan; de betekening aan de betrokkene zelf is een
substantiële vormvereiste, zodat de betekening van het arrest door de loutere afgifte van
het exploot aan het politiecommissariaat, overeenkomstig artikel 37 Gerechtelijk
Wetboek, de termijn voor het cassatieberoep niet kan doen ingaan
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322

GERECHTSBRIEF
Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep door veroordeelde – Termijn van
vierentwintig uur – Berekening.
De termijn van vierentwintig uur waarbinnen de veroordeelde cassatieberoep kan instellen
tegen de beslissing van de Strafuitvoeringsrechtbank wordt berekend vanaf het uur nul
van de eerste dag na de dag van de aanbieding van de gerechtsbrief en eindigt om 24 uur
van dezelfde dag (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.)
8 januari 2008
P.2007.1860.N
nr. 15

IN HET BUITENLAND
Betekening aan de laatst gekende woonplaats – Melding dat geadresseerde onbekend is
op het adres – Betekening aan de procureur des Konings – Verplichting van het openbaar
ministerie.
Wanneer de akte van betekening van een strafrechtelijke beslissing aan de laatst gekende
woonplaats van een beklaagde in het buitenland terugkomt met de melding dat de
geadresseerde op dat adres onbekend is, geschiedt de betekening overeenkomstig artikel
40, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek rechtsgeldig aan de procureur des Konings; in dat
geval is het openbaar ministerie niet verplicht een onderzoek te doen naar het nieuwe
adres in het buitenland van de beklaagde.
4 maart 2008
P.2007.1782.N
nr. 154
Beslissing bij verstek – Betekening in een buitenlandse gevangenis – Gebrek aan
informatie over de mogelijke rechtsmiddelen.
Wanneer een verstekbeslissing aan de beklaagde in een buitenlandse gevangenis is
betekend, zonder dat hij is ingelicht over de wijze waarop hij zich tegen deze beslissing
kon voorzien, blijft deze betekening zonder gevolg en kan zij bijgevolg de buitengewone
termijn om verzet aan te tekenen niet doen ingaan. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 april 2008
P.2008.0051.F
nr. 214
Betekening van het cassatieberoep – Vormen.
Wanneer de verweerder zijn woonplaats in het buitenland heeft, wordt de betekening van
het cassatieberoep door de gerechtsdeurwaarder, geacht te zijn verricht door de afgifte van
de akte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs; de volledige afgifte van de akte met de
verklaring van cassatieberoep moet authentiek, bij deurwaardersexploot, worden
vastgesteld. (Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
24 september 2008
P.2008.0169.F
nr. 498
Burgerlijke zaken – Betekening in Duitsland – Toepassing van verordening (EG) nr.
1348/2000 – Per post – Door de instanties – Cumulatie – Procestermijn – Vertrekpunt
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van de termijn.
De verordening (EG) nr 1348/2000 van de Raad voert geen enkele hiërarchie in tussen de
wijze van verzending en betekening die bepaald is in de artikelen 4 tot 11 van die
verordening en die welke bepaald is in art. 14; wanneer een betekening geschiedt op twee
van de in die verordening bepaalde wijzen, m.n., enerzijds per post, anderzijds door de
instanties, moet het punt waarop een procestermijn m.b.t. het verrichten van een
betekening ingaat, bepaald worden op grond van de eerste geldig verrichte betekening
(Artikelen 4 t.e.m. 11 en 14 Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 mei 2000.)
11 december 2008
C.2007.0333.F
nr. 719

ALLERLEI
Strafuitvoeringsrechtbank – Herroeping, schorsing of herziening van de toegekende
strafuitvoeringsmodaliteit – Vonnis – Kennisgeving – Artikel 68, § 6, Wet Strafuitvoering
– Termijn van vierentwintig uur – Overschrijding.
Het feit dat de kennisgeving van het vonnis waarbij de strafuitvoeringsrechtbank een
strafuitvoeringsmodaliteit herroept, schorst of herziet, plaatsvindt na de termijn van
vierentwintig uur bepaald bij artikel 68, § 6, eerste lid, Wet Strafuitvoering, heeft enkel
voor gevolg dat de termijn om cassatieberoep in te stellen pas na die kennisgeving begint
te lopen, maar tast de regelmatigheid van het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank niet
aan
29 januari 2008
P.2008.0057.N
nr. 71

BETICHTING VAN VALSHEID
Strafzaken – Cassatiegeding – Valsheidsvordering ingesteld naar aanleiding van een
cassatieberoep – Verzoekschrift – Ontvankelijkheid.
Een verzoekschrift dat een naar aanleiding van een cassatieberoep ingestelde
valsheidsvordering bevat, is ontvankelijk en die vordering kan worden toegelaten wanneer
het tijdens het cassatiegeding van valsheid betichte stuk niet van valsheid kon worden
beticht voor de feitenrechter, het verzoekschrift betrekking heeft op een wezenlijke
vereiste voor de regelmatigheid van de bestreden beslissingen en het in dat verzoekschrift
gestelde feit waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht van een authentieke akte aan te
tasten (Art. 907 Gerechtelijk Wetboek.)
9 december 2008
P.2008.0750.N
nr. 710

BEVOEGDHEID EN AANLEG
ALGEMEEN
Inbreuken op de Antidiscriminatiewet – Vordering tot staken – Voorzitter van de
arbeidsrechtbank – Bevoegdheid – Taak van de rechter.
De voorzitter van de arbeidsrechtbank die moet oordelen over een vordering van een
werknemer tot staking van discriminerende verhindering door de werkgever van zowel de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst als van een syndicaal mandaat, is bevoegd te
oordelen over het door de werkgever ingeroepen verweer dat de arbeidsovereenkomst
beëindigd werd door voorhanden zijnde overmacht of ingevolge ontslag, als relevant
gegeven bij de beoordeling van de gevorderde maatregelen om de discriminatoire
handelingen te doen ophouden. (Art. 19, § 1 Antidiscriminatiewet van 25 feb. 2003; Art.
587bis, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
19 mei 2008
S.2007.0068.N
nr. 302
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Materiële bevoegdheid – Arbeidsrechtbank – Artikel 579, 1°, Ger.W. – Draagwijdte
ratione personae.
Krachtens artikel 579, 1°, Ger.W., worden de geschillen inzake vergoeding van
arbeidsongevallen aanhangig gemaakt bij de arbeidsgerechten wanneer deze betrekking
hebben op ongevallen waarvan werknemers, leerjongens of andere door de Koning
gelijkgestelde personen het slachtoffer worden
26 juni 2008
S.2004.0134.N
nr. 408
Dwangsom – Opleggen en verbeuren van de dwangsom – Taakverdeling tussen de
beslagrechter en de dwangsomrechter – Verweer op een hoofdvordering ingesteld voor
een andere rechter – Bevoegdheid van die rechter te oordelen over het verbeurd zijn van
dwangsommen.
De regeling van de dwangsom gaat uit van een strikte taakverdeling tussen de rechter die
de dwangsom oplegt, de dwangsomrechter, en de rechter die moet oordelen over het al
dan niet verbeurd zijn ervan, de beslagrechter, zodat deze taakverdeling eraan in de weg
staat dat een andere rechter kennis neemt van de vraag of de dwangsom is verbeurd ook al
gaat het daarbij om een verweer op een voor die rechter ingestelde hoofdvordering.
(Artikelen 1385bis, 1385quater, 1395 en 1395quinquies Gerechtelijk Wetboek.)
20 oktober 2008
S.2007.0059.N
nr. 561

BELASTINGZAKEN
Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof – Bevoegdheid van de feitenrechter.
De feitenrechter die zich onbevoegd verklaart om van een zaak kennis te nemen, is niet
bevoegd om de zaak bij het Hof van Cassatie aanhangig te maken door ze naar dat hof te
verwijzen. (Art. 660 Gerechtelijk Wetboek.)
16 oktober 2008
F.2007.0118.F
nr. 553

BURGERLIJKE ZAKEN
Rechtbank van koophandel – Tekortkoming aan contractuele verbintenissen – Geschil
tussen kooplieden en daad van koophandel – Tijdstip.
Voor het vaststellen van de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel om kennis te
nemen van een geschil over een tekortkoming aan contractuele verbintenissen, dient te
worden bepaald of op het ogenblik van de tekortkoming, de partijen kooplieden waren en
de contractuele verbintenis een daad van koophandel was (Artikelen 573, 1°, en 577,
tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
10 januari 2008
C.2007.0295.N
nr. 20
Artikel 660, Ger.W. – Beslissing over de bevoegdheid.
De rechter naar wie een zaak verwezen wordt bij een vonnis dat uitspraak doet over de
bevoegdheid, is door die beslissing gebonden, met dien verstande dat zijn recht om over
de rechtsgrond van de zaak te oordelen onverkort blijft, en hij kan niet ambtshalve een
eventuele onbevoegdheid ratione materiae opwerpen (Art. 660 Gerechtelijk Wetboek.)
1 februari 2008
C.2006.0179.F
nr. 78
Samenhang – Verschillende vorderingen of punten van een vordering – Samenvoeging –
Voorrangsregels.
Vermits artikel 566 van het Gerechtelijk Wetboek voor de samenhang van vorderingen
enkel verwijst naar de voorrangsregels bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5°, van
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het Gerechtelijk Wetboek en niet naar het derde lid van artikel 565 van dit wetboek,
kunnen verschillende vorderingen of verschillende punten van een vordering tussen twee
of meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor verschillende rechtbanken zouden
moeten worden gebracht, indien zij samenhangend zijn, voor éénzelfde rechtbank worden
samengevoegd volgens de voorrangsregels die zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2°
tot 5°, van het Gerechtelijk Wetboek en niet voor de rechtbank die voor één van die
vorderingen of punten van de vordering uitsluitend bevoegd is als niet is voldaan aan de
voorrangsregels die zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5°, van dit wetboek
(Artikelen 565, tweede lid, 2° tot 5°, en 566 Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2004.0418.N
nr. 90
Aanhangig geding – Samenvoeging van vorderingen – Verwijzing – Rechtbank waartoe
men zich eerst wendt – Voorrang.
Artikel 565, tweede lid, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarnaar artikel 566 van dit
wetboek verwijst, en dat voorziet dat de rechtbank waartoe men zich eerst wendt voorrang
heeft boven die waarvoor de zaak later wordt aangebracht, betreft het geval dat
vorderingen of punten van de vordering behoren tot de bevoegdheid van rechtbanken van
dezelfde rang; deze voorrangsregel kan niet toegepast worden wanneer de vorderingen
behoren tot de bevoegdheid van verschillende rechtbanken. (Artikelen 565, tweede lid, 5°,
en 566 Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2004.0418.N
nr. 90
Beslissing tot verwijzing – Geen hoger beroep – Beslissing van de rechter op verwijzing –
Hoger beroep.
Wanneer geen hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis waarin de rechtbank van eerste
aanleg, krachtens de artikelen 639, derde lid, en 660, Ger. W., over haar bevoegdheid
uitspraak heft gedaan en de zaak naar de arbeidsrechtbank van hetzelfde arrondissement
verwezen heeft, kan het arrest van het arbeidshof dat uitspraak doet over het hoger beroep
tegen de beslissing van laatstgenoemde rechtbank, niet wettig beslissen dat de
arbeidsgerechten niet bevoegd waren om kennis te nemen van het geschil en evenmin dat
de zaak verwezen moet worden naar het Hof van Beroep te Brussel (Artikelen 639, derde
lid, en 660 Gerechtelijk Wetboek.)
3 maart 2008
C.2005.0476.F
nr. 148
Extracontractuele fout – Verbintenis – Ontstaan – Plaats.
De plaats waar de verbintenis voortvloeiend uit een extracontractuele fout is ontstaan in
de zin van artikel 624 Ger. W., is zowel de plaats waar de fout is begaan als die waar de
schade is geleden (Art. 624, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
25 april 2008
C.2006.0286.F
nr. 255
Ogenschijnlijk onrechtmatige overheidshandeling die afhangt van een strafvordering –
Dringende en voorlopige maatregelen – Bevoegdheid van de rechter in kort geding.
Behoudens wanneer het optreden van de rechter in kort geding niet verenigbaar is met de
wetten en beginselen houdende regeling van de bevoegdheid van de strafgerechten, vormt
de omstandigheid dat de ogenschijnlijk onrechtmatige handeling van de overheid afhangt
van een strafvordering geen beletsel voor dat optreden (Art. 584, tweede lid Gerechtelijk
Wetboek.)
12 juni 2008
C.2007.0294.N
nr. 368
Justitiële beslissing inzake internering door wettelijk bevoegde instantie – Dringende en
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voorlopige maatregelen – Bevoegdheid van de rechter in kort geding.
Wanneer de kortgedingrechter een justitiële beslissing inzake internering van de hiertoe
wettelijk bevoegde instantie ongedaan maakt, weze het voorlopig, is een
onverenigbaarheid met de wetten en beginselen houdende regeling van de bevoegdheid
van de strafgerechten voorhanden en overschrijdt hij aldus zijn beoordelingsbevoegdheid.
(Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2008
C.2007.0294.N
nr. 368
Exceptie van onbevoegdheid – Voordracht voor alle exceptie of verweer.
Aan de verplichting om de onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is
voor te dragen voor alle exceptie of verweer behalve wanneer zij van openbare orde is, is
voldaan wanneer die exceptie van onbevoegdheid wordt voorgedragen in de eerste
conclusie voor de eerste rechter en vooraleer het debat ten gronde wordt aangegaan;
wanneer in die conclusie meerdere excepties worden voorgedragen, is het hierbij
onverschillig in welke volgorde dit gebeurt (Art. 854 Gerechtelijk Wetboek.)
17 oktober 2008
C.2007.0550.N
nr. 559
Beslissing over het recht op maatschappelijke bijstand of dienstverlening – Beroep –
Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.
De rechter die, krachtens de hem bij artikel 580, 8°, d, van het Gerechtelijk Wetboek
toegekende bevoegdheid, uitspraak doet over geschillen betreffende de toepassing van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, doet over die geschillen uitspraak door een toetsing met volle rechtsmacht uit te
oefenen op de beslissing van het openbaar centrum, mits eerbiediging van het recht van
verdediging en binnen het kader van het geding, zoals dit door de partijen regelmatig is
bepaald. (Art. 580, 8°, d Gerechtelijk Wetboek.)
17 november 2008
S.2007.0069.N
nr. 638
Beslissing over de bevoegdheid – Hoger beroep – Exceptie van plaatselijke bevoegdheid –
Beslissing van onbevoegdheid.
De appelrechter die de beslissing, ook al is die impliciet, van de eerste rechter die zich
bevoegd verklaart, tenietdoet, moet de bevoegde appelrechter aanwijzen, en als hij die
rechter niet is, de zaak naar de bevoegde appelrechter verwijzen; in geen geval mag de
appelrechter een vordering niet–ontvankelijk verklaren op grond dat de eerste rechter niet
bevoegd was om ervan kennis te nemen (Artikelen 643 en 660, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
4 december 2008
C.2008.0050.F
nr. 699
Internationale bevoegdheid – E.E.X.–Verordening – Plaats van de verbintenis – Koop en
verkoop – Plaats van levering.
Ter bevordering van het primaire doel van eenvormigheid van de regels inzake
rechterlijke bevoegdheid om redenen van voorspelbaarheid, definieert de E.E.G.–
Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken, de plaats van levering voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke
zaken, als plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, op
autonome wijze; de gemeenschapswetgever heeft gekozen voor een plaats die op
eenvoudige wijze materieel bepaalbaar is en niet afhankelijk is van bedingen gesloten
tussen partijen, namelijk de plaats waar de goederen in werkelijkheid werden geleverd of
dienden geleverd te worden (Art. 5.1, a en b E.E.G.–Verordening nr 44/2001 van de Raad
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van 22 dec. 2000.)
5 december 2008

C.2007.0175.N

nr. 702

STRAFZAKEN
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Exceptie van onbevoegdheid –
Voorwaarden.
Artikel 539, Wetboek van Strafvordering, dat hoger beroep toelaat tegen de beslissing
betreffende een door de verdachte of inverdenkinggestelde, openbaar ministerie of
burgerlijke partij opgeworpen exceptie van onbevoegdheid betreft de onbevoegdheid van
de raadkamer zelf en niet alleen die van het vonnisgerecht; bovendien moet de exceptie
van onbevoegdheid zijn opgeworpen bij de raadkamer en kan ze niet voor het eerst
aangevoerd worden bij de kamer van inbeschuldigingstelling door een hoger beroep tegen
de verwijzingsbeschikking
22 april 2008
P.2007.1863.N
nr. 240
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Hoger beroep – Gewettigde
verdenking – Onttrekking van de zaak aan de kamer van inbeschuldigingstelling –
Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling van een ander rechtsgebied –
Gevolg – Bevoegde vonnisgerechten.
Wanneer het Hof overeenkomstig artikel 542 Wetboek van Strafvordering een zaak aan
een kamer van inbeschuldigingstelling onttrekt om ze toe te vertrouwen aan de kamer van
inbeschuldigingstelling van een ander rechtsgebied, geldt de verwijzing ook voor de
vonnisgerechten die verder in de zaak moeten optreden (Art. 524 Wetboek van
Strafvordering.)
29 april 2008
P.2008.0387.N
nr. 259
Onderzoeksgerechten – Burgerlijke partijstelling – Ontvankelijkheid – Vereiste –
Territoriale bevoegdheid van de onderzoeksrechter of de onderzoeksgerechten –
Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht om de ontvankelijkheid van de burgerlijke
partijstelling te onderzoeken.
Overeenkomstig artikel 63 Wetboek van Strafvordering is voor de ontvankelijkheid van
de burgerlijke partijstelling vereist dat de burgerlijke partij aantoont dat zij het slachtoffer
van een misdrijf kan geweest zijn, maar niet dat de onderzoeksrechter of de
onderzoeksgerechten daarenboven territoriaal bevoegd zouden zijn om de feiten te
onderzoeken, aangezien de territoriale onbevoegdheid niet leidt tot ontzegging van het
recht op onderzoek, wel tot ontslag van onderzoek met doorverwijzing naar de bevoegde
rechtbank; daaruit volgt dat de onderzoeksgerechten de ontvankelijkheid van de
burgerlijke partijstelling kunnen onderzoeken ook voor telastleggingen waarvoor zij
territoriaal onbevoegd zouden zijn
6 mei 2008
P.2008.0212.N
nr. 271
Onderzoeksgerechten – Burgerlijke partijstelling – Ontvankelijkheid – Vereiste –
Territoriale bevoegdheid van de onderzoeksrechter of de onderzoeksgerechten.
Overeenkomstig artikel 63 Wetboek van Strafvordering is voor de ontvankelijkheid van
de burgerlijke partijstelling vereist dat de burgerlijke partij aantoont dat zij het slachtoffer
van een misdrijf kan geweest zijn, maar niet dat de onderzoeksrechter of de
onderzoeksgerechten daarenboven territoriaal bevoegd zouden zijn om de feiten te
onderzoeken, aangezien de territoriale onbevoegdheid niet leidt tot ontzegging van het
recht op onderzoek, wel tot ontslag van onderzoek met doorverwijzing naar de bevoegde
rechtbank; daaruit volgt dat de onderzoeksgerechten de ontvankelijkheid van de
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burgerlijke partijstelling kunnen onderzoeken ook voor telastleggingen waarvoor zij
territoriaal onbevoegd zouden zijn
6 mei 2008
P.2008.0212.N
nr. 271
Onderzoeksgerechten – Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging – Misdaad –
Verzachtende omstandigheden – Draagwijdte.
Het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel spreekt zich niet uit over de strafvordering; hieruit volgt dat wanneer
het misdrijf dat het voorwerp uitmaakt van het Europees aanhoudingsbevel een misdaad
is, dit onderzoeksgerecht geen verzachtende omstandigheden in aanmerking kan nemen
die verantwoorden dat slechts correctionele straffen worden uitgesproken, zodat een
kortere verjaringstermijn van toepassing is. (Artikelen 4, 4° en 17, § 4 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322
Misdrijf in het buitenland gepleegd – Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling –
Voorafgaand officieel bericht.
Een officieel bericht als bedoeld in artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering is het bericht waarbij de vreemde overheid een op haar grondgebied
gepleegd strafbaar feit bij de Belgische overheid aanklaagt opdat deze laatste in de
mogelijkheid zou zijn voor dat feit de strafvervolging in te stellen; is geen dergelijk
bericht het verzoek waarbij de vreemde overheid aan België te kennen geeft zelf de
strafvervolging te willen instellen of die strafvervolging reeds te hebben ingesteld.
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322
Onderzoeksgerechten – Raadkamer – Voorlopige hechtenis – Douane en accijnzen –
Voorlopige invrijheidstelling tegen borgstelling – Artikel 114, tweede lid, Sv..
Uit artikel 114, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat de voorlopige
invrijheidstelling tegen borgstelling in elke stand van de zaak gevraagd en verleend kan
worden, volgt niet dat de raadkamer uitsluitend bevoegd is om te beslissen over een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.
10 juni 2008
P.2008.0831.N
nr. 362
Douane en accijnzen – Voorlopige hechtenis – Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling –
Ontslag van onderzoek van de onderzoeksrechter – Dagvaarding voor de correctionele
rechtbank door de administratie van douane en accijnzen – Bevoegd rechtscollege.
Na het ontslag van onderzoek van de onderzoeksrechter en de dagvaarding door de
administratie van de douane en accijnzen voor de correctionele rechtbank, is het
rechtscollege dat kennis neemt van de grond van de zaak alleen bevoegd om te beslissen
over de aanvraag van de verdachte teneinde de voorlopige invrijheidstelling te bekomen
10 juni 2008
P.2008.0831.N
nr. 362
Correctionele rechtbank waarbij in een bepaalde periode gepleegde misdrijven
aanhangig zijn gemaakt – Beklaagde die de volle leeftijd van 18 jaar niet had tijdens een
gedeelte van die periode.
De omstandigheid dat de feiten die de vervolgde persoon vóór zijn achttiende heeft
gepleegd niet tot de bevoegdheid behoren van de correctionele rechtbank, ontneemt deze
niet de bevoegdheid om kennis te nemen van de strafvordering die regelmatig is ingesteld
wegens de feiten die vanaf de voormelde verjaardag zijn gepleegd

– 61 –
10 september 2008

P.2008.0270.F

nr. 460

Territoriale bevoegdheid – Onderzoeksrechter en procureur des Konings – Criterium van
de verblijfplaats van de inverdenkinggestelde.
Inzake voorlopige hechtenis stemt de territoriale bevoegdheid van de raadkamer overeen
met die van de onderzoeksrechter en de procureur des Konings; wanneer die bevoegdheid
wordt bepaald door de verblijfplaats van de inverdenkinggestelde, moet daaronder
begrepen worden de plaats waar hij werkelijk woont op het ogenblik waarop de
vervolging wordt ingesteld en niet de plaats van het huis van arrest dat hem na zijn
vrijheidsberoving opneemt. (Artikelen 23 en 62 bis, eerste lid Wetboek van
Strafvordering.)
26 november 2008
P.2008.1616.F
nr. 674

TUCHTZAKEN
Wraking – Lid van de Nationale Tuchtraad – Volstrekte bevoegdheid.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot wraking van
leden van de Nationale Tuchtraad (Art. 2, 409, §§ 1 en 4, 828 en 838 Gerechtelijk
Wetboek.)
27 juni 2008
C.2008.0237.F
nr. 414

INTERNATIONALE BEVOEGDHEID
Burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr 44/2001 – Overeenkomst tot aanwijzing van een
bevoegd gerecht – Andere vormen.
Artikel 23.1, van de verordening (EG) nr 44/2001 van de Raad van 22 december 2000
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken vermeldt drie andere vormen om een
overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht te sluiten; het arrest dat van een
daarvan toepassing maakt, dient niet na te gaan of de toepassingsvoorwaarden van een
andere daarvan zijn nageleefd.
6 november 2008
C.2007.0476.F
nr. 615

ALLERLEI
Jeugdbescherming – Bemiddelingscommissie – Doorverwijzing naar het openbaar
ministerie – Problematische opvoedingssituatie – Afdwingbare pedagogische maatregel
noodzakelijk – Vordering van het openbaar ministerie gericht aan de jeugdrechtbank –
Territoriale onbevoegdheid van de bemiddelingscommissie.
Uit artikel 22, 1° Decreet Bijzondere Jeugdbijstand, dat bepaalt dat de jeugdrechtbank
kennis neemt van problematische opvoedingssituaties wanneer het openbaar ministerie
een afdwingbare pedagogische maatregel noodzakelijk acht, nadat de zaak hem door de
bemiddelingscommissie werd doorverwezen overeenkomstig artikel 17, § 2, vierde lid,
van dit decreet, volgt dat wanneer het belang van de minderjarige dat vereist, het openbaar
ministerie kan optreden van zodra een bemiddelingscommissie hem de zaak heeft
doorverwezen; de regelmatigheid van het optreden van het openbaar ministerie is niet
afhankelijk van de vraag of de doorverwijzende bemiddelingscommissie al dan niet
territoriaal bevoegd was. (Artikelen 17, § 2, vierde lid, en 22, 1° Decr. 27 juni 1985
inzake bijzondere jeugdbijstand; Art. 3 Besluit van de Vlaamse Executieve 20 juli 1988
houdende oprichting en werkwijze van de bemiddelingscommissie voor bijzondere
jeugdbijstand en van het administratief secretariaat.)
6 mei 2008
P.2008.0442.N
nr. 272
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BEWAARGEVING
Bewaarnemer – Verbintenis – Teruggave.
De bewaarnemer is van zijn contractuele aansprakelijkheid bevrijd als hij bewijst dat hij
door een vreemde oorzaak in de onmogelijkheid verkeert de in bewaring gegeven zaak
terug te geven en hij geen fout bij de bewaring ervan heeft begaan (Artikelen 1915, 1927
en 1929 Burgerlijk Wetboek.)
7 maart 2008
C.2006.0379.F
nr. 160

BEWIJS
BELASTINGZAKEN
Douane en accijnzen – Niet–overeenstemmende gegevens in handelsboeken,
handelsgeschriften, – Artikel 205 AWDA – Bijzonder en weerlegbaar bewijsmiddel.
Artikel 205 AWDA, dat bepaalt dat wanneer de ambtenaren der douane en accijnzen
vaststellen dat de handelsboeken, de handelsgeschriften of de handelsdocumenten van een
handelaar gegevens bevatten die niet overeenstemmen wat betreft de aan– en verkoop van
met rechten of met accijns belaste goederen of goederen waarvoor bedragen bij invoer of
bij uitvoer kunnen worden toegekend, die boeken, geschriften en documenten kunnen
worden ingeroepen als bewijs van de vaststelling van een fraude dezer rechten zolang het
tegendeel niet bewezen is, voorziet in een bijzonder en weerlegbaar bewijsmiddel inzake
douane en accijnzen, zonder afbreuk te doen aan de andere toepasselijke bewijsmiddelen,
onder meer de processen–verbaal van de ambtenaren, bedoeld in artikel 272 AWDA.
16 september 2008
P.2008.0622.N
nr. 478
Douane en accijnzen – Niet–overeenstemmende gegevens in handelsboeken,
handelsgeschriften, – Geen neerlegging of overlegging van deze geschriften – Bijzonder
en weerlegbaar bewijsmiddel – Artikel 205 AWDA – Toepassingsvoorwaarde – Bewijs
van bestaan en inhoud van deze geschriften door andere middelen.
De wettigheid van de toepassing van artikel 205 AWDA vereist niet dat de
handelsboeken, de handelsgeschriften of de handelsdocumenten van de handelaar
daadwerkelijk als overtuigingsstukken voorhanden zijn of de strafrechter worden
overgelegd; het bewijs van het bestaan en de inhoud ervan kan eventueel met andere aan
het recht beantwoordende middelen worden geleverd.
16 september 2008
P.2008.0622.N
nr. 478

BURGERLIJKE ZAKEN
Verzoekschrift – Neerlegging en datum – Vaststelling door de griffier.
De vaststelling door de griffier dat een verzoekschrift is neergelegd heeft authentieke
bewijswaarde wat het feit zelf van de neerlegging betreft en de datum ervan. (Artikelen
1317, 1319 en 1320 Burgerlijk Wetboek; Art. 173, tweede lid, 4° Gerechtelijk Wetboek.)
10 januari 2008
C.2007.0149.N
nr. 19
Aanvaarde factuur – Gelding – Andere handelsverrichtingen dan handelskoop –
Beoordeling door de rechter.
De regel dat de aanvaarde factuur het bewijs oplevert van de overeenkomst geldt enkel
voor de handelskoop; voor andere handelsverrichtingen kan de rechter uit de aanvaarding
van de factuur een feitelijk vermoeden putten en er het bewijs in vinden dat de
schuldenaar zijn akkoord heeft gegeven met de in de factuur vermelde verbintenis (Art.
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1353 Burgerlijk Wetboek; Art. 25, tweede lid Wetboek van Koophandel.)
24 januari 2008
C.2007.0355.N

nr. 59

Bewijskracht van de akten – Conclusie.
De rechter die ambtshalve de rechtsmiddelen bepaalt waarvan de toepassing ingegeven is
door de feiten die de partijen aanvoeren, miskent de bewijskracht van de conclusie van de
partijen niet (Artikelen 1249 tot 1252 Burgerlijk Wetboek.)
15 februari 2008
C.2006.0184.F
nr. 115
Onrechtmatig verkregen bewijs – Beoordeling door de rechter van de toelaatbaarheid
van een onrechtmatig verkregen bewijs – Toetsing in het licht van de artikelen 6,
E.V.R.M. en 14, I.V.B.P.R..
Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, staat het de rechter de
toelaatbaarheid van een onrechtmatig verkregen bewijs, te beoordelen in het licht van de
artikelen 6, E.V.R.M. 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 die onrechtmatigheid werd begaan. (Art. 6 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 870 Gerechtelijk
Wetboek.)
10 maart 2008
S.2007.0073.N
nr. 166
Onrechtmatig verkregen bewijs – Beoordeling door de rechter van de toelaatbaarheid
van een onrechtmatig verkregen bewijs – In aanmerking te nemen criteria.
Een onrechtmatig verkregen bewijs mag, behoudens het geval van miskenning van een op
straffe van nietigheid voorgeschreven vorm, 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.De rechter
kan bij deze afweging, onder meer, rekening houden met het zuiver formeel karakter van
de onregelmatigheid, de weerslag op het recht of de vrijheid die door de overschreden
norm zijn beschermd, de omstandigheid dat de overheid die met de opsporing, het
onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid
opzettelijk heeft begaan, de omstandigheid dat de ernst van de inbreuk veruit de begane
onrechtmatigheid overstijgt, het feit dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een
materieel element van het bestaan van de inbreuk betreft, het feit dat de onregelmatigheid
die aan de vaststelling van de inbreuk voorafging of ermee gepaard ging, volstrekt
onevenredig is met de ernst van de inbreuk. (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 870 Gerechtelijk
Wetboek.)
10 maart 2008
S.2007.0073.N
nr. 166
Faillissement – Door de failliet gesloten lopende overeenkomst – Beëindiging door de
curator – Noodzakelijkheid – Bewijslast.
Het staat aan de curator te bewijzen dat de beëindiging van een door de failliet gesloten
lopende overeenkomst noodzakelijk is voor het beheer van de boedel. (Art. 46 Wet 8 aug.
1997.)
10 april 2008
C.2005.0527.N
nr. 215
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Gemeente – Wegen – Abnormaal gevaar – Bewijslast.
Wanneer het slachtoffer het bewijs levert van een abnormaal gevaar op een weg in de
gemeente, dient in beginsel te worden aanvaard, behoudens tegenbewijs, dat de
gemeentelijke overheid die gevaarssituatie behoorde te kennen en maatregelen vereist
waren om het gevaar weg te werken; om in dat geval niet aansprakelijk te worden gesteld
staat het aan de gemeentelijke overheid het bewijs te leveren dat zij de gevaarssituatie niet
behoorde te kennen en niet kende, ofwel gelet op het tijdsverloop in de onmogelijkheid is
geweest de nodige maatregelen te treffen om het abnormaal gevaar te onderkennen. (Art.
135, § 2 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
17 april 2008
C.2006.0575.N
nr. 230
Eiseres betwist verweerders beweringen niet – Bewijslast.
Een partij moet haar beweringen alleen maar bewijzen voor zover ze worden betwist
(Art. 1315 Burgerlijk Wetboek.)
18 april 2008
C.2007.0409.F
nr. 233
Overtreding van een wet – Begrip.
Een overtreding van een wet, in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, kan
geen miskenning zijn van de bewijskracht van die wet en derhalve geen schending van de
artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek opleveren (Artikelen 1319 tot 1322
Burgerlijk Wetboek.)
9 mei 2008
F.2007.0029.F
nr. 286
Bewijslast – Contractuele aansprakelijkheid – Oorzakelijk verband.
Degene die schadevergoeding vordert, moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade,
zoals zij zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; dit verband veronderstelt
dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft voorgedaan
(Artikelen 1147, 1149 en 1151 Burgerlijk Wetboek.)
5 juni 2008
C.2007.0199.N
nr. 350
Beoordelingsvrijheid – Huiszwam – Op de algemene ervaring berustend feit.
Het arrest, dat beslist dat de huiszwam "een ware plaag is die zich in meerdere woningen
kan verspreiden", dat "thans welbekend is dat huiszwam het hout onherroepelijk
beschadigt en zelfs de stabiliteit van de door die zwam aangetaste woning in gevaar kan
brengen" en dat "maatregelen genomen moeten worden bij de minste aanwijzing waaruit
zou blijken dat huiszwam zich in een woning kan uitbreiden", steunt aldus op een op de
algemene ervaring berustend feit en niet op een feit dat de rechter in hoger beroep uit
eigen wetenschap bekend was.
20 juni 2008
C.2006.0592.F
nr. 386
Gedingbeslissende eed – Ondergeschikte vordering.
Het hof van beroep dat oordeelt dat de vordering van de eiser niet verjaard is, maar
desondanks de slechts in ondergeschikte orde (voor het geval zou geoordeeld worden dat
ze wel verjaard is) de door de eiser gevorderde gedingbeslissende eed aan de verweerder
oplegt, schendt het beschikkingsbeginsel; de omstandigheid dat de eiser pas heeft laten
gelden dat het hof van beroep ultra petita had beslist nadat de eed werd afgelegd, houdt
niet in dat hij instemde met de eerdere beslissing van het hof; de eiser, die zich gegriefd
voelde door het beleid van zijn zaak, vermocht er de voorkeur aan te geven slechts tegen
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de beslissingen van het hof van beroep op te komen nadat de zaak was afgehandeld. (Art.
1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
26 juni 2008
C.2006.0405.N
nr. 401
Bewijslast – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Oorzaak – Oorzakelijk verband.
Degene die schadevergoeding vordert, moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade,
zoals zij zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; dit oorzakelijk verband
vereist dat zonder de fout de schade niet zou zijn ontstaan zoals ze zich in concreto heeft
voorgedaan (Artikelen 1315, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Art. 870 Gerechtelijk
Wetboek.)
26 juni 2008
C.2007.0272.N
nr. 406
Bewijs van een feit – Betwisting – Opdracht van de rechter.
Wanneer de betwisting betrekking heeft op het bewijs van een feit en de eisers een
bewijsmiddel hanteren, beslecht de rechter die betwisting door toepassing te maken van
de rechtsregels die op dat bewijsmiddel van toepassing zijn; daarbij dient hij niet na te
gaan of een ander bewijsmiddel dat de eisers niet hebben gehanteerd, het door hen
aangevoerde feit zou bewijzen (Artikelen 1315, 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek;
Artikelen 5, 774, 870 en 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek.)
11 september 2008
C.2006.0666.F
nr. 461
Vorderingen die voor het eerst in hoger beroep door de verweerders tegen de eiseres
worden ingesteld – Omschrijving van de nieuwe vorderingen door de rechter.
De rechter die aan de in de conclusie vervatte vorderingen hun juiste juridische
omschrijving geeft, miskent de bewijskracht van die conclusie niet. (Artikelen 1319 en
1320 Burgerlijk Wetboek.)
11 september 2008
C.2007.0186.F
nr. 463
Schenkingen en testamenten – Onbekwaamheid tot ontvangen – Beheerders en
personeelsleden van rustoorden – Aard.
De bepaling dat beheerders en personeelsleden van rustoorden, rust– en
verzorgingstehuizen alsmede van om het even welke collectieve woonstructuur ook voor
bejaarden, geen voordeel kunnen genieten van beschikkingen onder de levenden of bij
testament die een persoon die in hun instelling heeft verbleven gedurende zijn verblijf
aldaar te hunnen behoeve mocht hebben gemaakt, strekt ertoe de schenker of de testator te
beschermen met een onweerlegbaar vermoeden dat de begiftiging het gevolg is van de
afhankelijkheid waarin hij zich bevindt tegenover de begiftigde of legataris (Art. 909,
tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
31 oktober 2008
C.2007.0445.N
nr. 601
Handelsverbintenissen – Vrijheid van bewijs – Toepassing.
De vrijheid van bewijs geldt voor alle handelsverbintenissen, ongeacht of een van de
partijen geen of niet langer koopman is. (Art. 25, eerste lid Wetboek van Koophandel.)
6 november 2008
C.2007.0476.F
nr. 615
Vordering tot overlegging van een stuk – Weigering – Wettigheid.
De rechter wijst naar recht een vordering tot overlegging van een stuk af wanneer hij
feitelijk en, bijgevolg, op onaantastbare wijze, beslist dat de gegrondheid van het
tegenovergestelde standpunt al door vermoedens is geleverd.
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6 november 2008

C.2007.0476.F

nr. 615

Bewijslast – Eenzijdige rechtshandeling – Geldigheid – Oorzaak – Niet uitgedrukte
oorzaak – Bestaan – Betwisting.
Wanneer de oorzaak in een eenzijdige rechtshandeling niet is uitgedrukt en het bestaan
ervan betwist wordt, staat het aan de feitenrechter om na te gaan of deze toch bestaat,
terwijl de schuldenaar die deze betwisting aanvoert, dat gebrek aan oorzaak dient te
bewijzen
10 november 2008
C.2006.0632.F
nr. 622
Beoordelingsvrijheid.
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de feiten waarvan het bewijs door getuigen
wordt aangeboden, voldoende nauwkeurig en voor tegenbewijs vatbaar zijn, voor zover
hij het recht van een partij om te bewijzen door getuigen niet miskent (Art. 915
Gerechtelijk Wetboek.)
10 november 2008
C.2007.0332.F
nr. 623
Bewijslast – Brief – Voorlegging in rechte – Betwisting.
Wanneer een partij een brief die niet voor haar bestemd was, in rechte wil voorleggen,
moet zij, bij betwisting, aantonen dat zij die brief op regelmatige wijze heeft verkregen
(Art. 870 Gerechtelijk Wetboek.)
10 november 2008
S.2006.0029.F
nr. 625
Reglement – Uitlegging – Bewijskracht van de akten – Toepasselijkheid.
De artikelen 1319, 1320 en 1322, B.W., die de bewijskracht van de akten betreffen, zijn
niet van toepassing op de uitlegging van een reglement; het cassatiemiddel dat die
uitlegging betwist en daarvoor die artikelen als geschonden aanwijst is dus niet
ontvankelijk (Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.)
14 november 2008
C.2008.0049.N
nr. 634
Verzekering – Verzekeringsovereenkomst lichamelijke schade – Uitsluitingsgrond –
Bewijslast.
Het arrest dat, zonder rechtsgeldig bekritiseerd te worden, oordeelt dat een gebeurtenis
een grond tot uitsluiting van de verzekeringsdekking vormt, keert de bewijslast niet om
wanneer het beslist dat de verzekeraar het bestaan van de uitsluitingsgrond dient aan te
tonen (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 1315 Burgerlijk Wetboek.)
24 november 2008
C.2006.0392.F
nr. 656
Artikel 1355 B.W. – Voorwerp.
De grieven die een arrest, enerzijds, verwijten dat het een buitengerechtelijke bekentenis
over een rechtspunt aanneemt, anderzijds, dat het niet vaststelt dat de eiseres, door die
bekentenis, de bedoeling had een verklaring af te leggen die tegen haar als bewijs zou
kunnen dienen, houden geen verband met artikel 1355 van het Burgerlijk Wetboek dat het
bewijsmiddel van een mondelinge buitengerechtelijke bekentenis vastlegt; het middel is
bijgevolg niet–ontvankelijk wanneer het die wetsbepaling aanvoert die niet tot cassatie
kan leiden
4 december 2008
C.2007.0364.F
nr. 697
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Woordenboek.
Een woordenboek waarnaar de rechter verwijst om de betekenis van een woord te
bepalen, vormt geen akte die hem ter interpretatie is voorgelegd en geeft geen aanleiding
tot een toetsing van de eerbiediging van de bewijskracht van de akten. (Artikelen 1319,
1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.)
8 december 2008
S.2008.0065.F
nr. 708
Vermoeden van discriminatie – Geen discriminatie – Bewijslast.
Uit de bewoordingen van artikel 19, § 3, van de wet van 25 februari 2003 blijkt dat het
slachtoffer van de discriminatie en de in artikel 31 van deze wet bedoelde groepering
enkel de feiten dienen te bewijzen die het bestaan van een discriminatie kunnen doen
vermoeden en dat, wanneer een dergelijk vermoeden bestaat, de bewijslast dat er geen
discriminatie is op de verweerder rust. (Art. 19, § 3, en 31 Antidiscriminatiewet van 25
feb. 2003.)
18 december 2008
C.2006.0351.F
nr. 740

STRAFZAKEN
Deskundigenverslag – Bewijswaarde – Beoordeling door de rechter.
Het deskundigenverslag dat neergelegd is behoort tot het debat en de rechter beoordeelt
vrij en onaantastbaar de feitelijke bewijswaarde ervan; hij is niet door de vaststellingen of
adviezen van de deskundige gebonden en om ervan af te wijken hoeft hij, behoudens als
er conclusies zijn, geen uitleg te geven en het debat niet te heropenen (Art. 149 Grondwet
1994.)
22 januari 2008
P.2007.1069.N
nr. 46
Beoordelingsvrijheid – Algemeen – Afdoende vermoedens – Gegevens die op het
tegendeel wijzen.
Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de
bodemrechter in feite de bewijswaarde van de gegevens waarop hij zijn overtuiging
grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren; het staat hem o.m.
vrij geen geloof te hechten aan bepaalde verklaringen en zijn overtuiging te gronden op
andere, hem voorgelegde gegevens, die volgens hem afdoende vermoedens lijken op te
leveren, ook als andere gegevens in de zaak op het tegendeel wijzen
23 januari 2008
P.2007.1437.F
nr. 53
Onregelmatig verkregen inlichting – Gevolg voor de wettigheid van de bewijzen.
Uit de omstandigheid dat een inlichting onregelmatig werd verkregen, volgt niet dat de
eventuele misdrijven waarvan het bestaan aan de hand van die inlichting kan worden
vermoed, niet meer wettig en met eerbiediging van de rechten die door artikel 6.1
E.V.R.M. zijn gewaarborgd, kunnen worden bewezen (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
2 april 2008
P.2007.1744.F
nr. 202
Stukken of verklaringen die door de belastingadministratie zijn verkregen – Recht op de
eerlijke behandeling van de zaak.
De aanwezigheid, in een strafdossier, van stukken of verklaringen die door de
belastingadministratie zijn verkregen dankzij een wetgeving die het gebrek aan
medewerking met een geldboete bestraft, kan het eerlijke karakter van het later gevoerde
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strafproces alleen in het gedrang brengen wanneer de aldus vergaarde gegevens niet
onderscheiden kunnen worden van de bewijzen die door de vervolgende partij worden
aangevoerd (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
2 april 2008
P.2007.1744.F
nr. 202
Laster.
Het feit dat artikel 443, Strafwetboek, het bewijs van het ten laste gelegde feit toelaat,
doet geen afbreuk aan de gewone regels van het bewijs in strafzaken; de bewijslast rust bij
de vervolgende partij of de burgerlijke partij, de beklaagde moet zijn onschuld niet
bewijzen en bij twijfel moet hij worden vrijgesproken.
22 april 2008
P.2008.0087.N
nr. 243
Wegverkeer – Snelheidsovertreding – Wijze van vaststelling.
Een snelheidsovertreding moet niet noodzakelijk vastgesteld zijn door een geijkte
snelheidsmeter (Art. 11 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer.)
13 mei 2008
P.2008.0218.N
nr. 288
Misdrijf – Beklaagde – Verdedigingsmiddel – Bestaan en uitvoering van overeenkomst –
Toepassing bewijsregels in strafzaken.
Artikel 16, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat, wanneer het
misdrijf verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst waarvan het bestaan
ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt, de strafrechter zich gedraagt naar de
regels van het burgerlijk recht bij zijn beslissing over het bestaan van die overeenkomst of
over de uitvoering ervan, is alleen toepasselijk in de mate dat het bewijs van het misdrijf
of van een bestanddeel ervan afhangt van een vooraf bestaand burgerlijk juridisch feit; die
wetsbepaling is niet toepasselijk wanneer het de beklaagde is die te zijner verdediging een
vooraf bestaand juridisch feit aanvoert, in welk geval de vrije bewijsvoering en
bewijswaardering geldt (Art. 16 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
20 mei 2008
P.2008.0180.N
nr. 305
Bewijskracht van een proces–verbaal – Juiste uitlegging van de akte – Bevoegdheid van
de rechter – Elementen waarop de rechter kan steunen.
Teneinde van een akte een juiste uitlegging te geven kan de rechter steunen niet enkel op
de bewoordingen zelf van die akte, maar ook op andere feitelijke gegevens die de juiste
draagwijdte van de gebruikte bewoordingen toelichten. (Artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek.)
27 mei 2008
P.2008.0402.N
nr. 320
Afluistermaatregel – Toevallige vaststellingen van ander misdrijf – Geldigheid.
De procureur des Konings aan wie ingevolge de toepassing van artikel 29 Wetboek van
Strafvordering kennis is gegeven van een misdrijf dat toevallig aan het licht gekomen is
naar aanleiding van de uitvoering van een met toepassing van artikel 90ter Wetboek van
Strafvordering regelmatig uitgevaardigde afluistermaatregel, kan de aldus verkregen
gegevens en bewijzen wettig aanwenden in een ander dossier dan dit waarin die
bewakingsmaatregel werd bevolen en waarbij niet is vereist dat het toevallig vastgesteld
misdrijf zelf ook een strafbaar feit betreft dat het bevelen van een afluistermaatregel kan
wettigen
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3 juni 2008

P.2007.1517.N

nr. 339

Algemene ervaringsregel.
De strafrechters die om hun beslissing met redenen te omkleden, oordelen dat het niet
ongewoon is dat een getuige zijn geheugen herwint, geven een algemene ervaringsregel
aan die zij niet aan de tegenspraak van de partijen hoeven voor te leggen
4 juni 2008
P.2008.0489.F
nr. 345
Eed – Artikel 934, Ger. W. – Toepasselijkheid.
Artikel 934 Gerechtelijk Wetboek is niet toepasselijk in strafzaken (Artikelen 155, 189,
211 en 317 Wetboek van Strafvordering.)
10 juni 2008
P.2007.1773.N
nr. 360
Artikel 934, Ger. W. – Toepasselijkheid.
Artikel 934 Gerechtelijk Wetboek is niet toepasselijk in strafzaken (Artikelen 155, 189,
211 en 317 Wetboek van Strafvordering.)
10 juni 2008
P.2007.1773.N
nr. 360
Deskundigenonderzoek – Opdracht van de deskundige – Verbod om de taak van
berechting over te dragen – Overdracht van rechtsmacht.
Uit de omstandigheid alleen dat de opdracht van de deskundige erin bestaat de
persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde te bestuderen en alle inlichtingen te
verschaffen die nuttig zijn om de waarheid aan het licht te brengen, kan geen overdracht
van rechtsmacht aan de deskundige worden afgeleid.
18 juni 2008
P.2008.0407.F
nr. 381
Miskenning – Begrip – Bewijswaardering van een deskundigenverslag.
Het middel dat het arrest niet verwijt dat het beslist dat het deskundigenverslag een
vermelding bevat die niet erin voorkomt of geen vermelding bevat die wel erin voorkomt,
houdt geen grief in van miskenning van de bewijskracht van akten, te dezen het
voormelde verslag, doch oefent alleen kritiek uit op de beoordeling, door de
appelrechters, van de bewijswaarde van dat verslag (Artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek.)
22 juli 2008
P.2008.0965.F
nr. 425
Deskundigenonderzoek – Verslag – Beoordeling.
Het staat aan de bodemrechter om de bewijswaarde van een deskundigenverslag dat de
partijen vrij hebben kunnen tegenspreken, in feite te beoordelen, op voorwaarde dat hij de
deskundige geen mening mag toeschrijven die deze niet heeft geuit of vaststellingen die
deze niet heeft verricht
22 juli 2008
P.2008.0965.F
nr. 425
Afluistermaatregel – Met redenen omklede beschikking – Bijzondere motiveringsvereiste
– Onontbeerlijke maatregel om de waarheid aan de dag te brengen – Redengeving.
De enkele vermelding dat andere onderzoeksdaden niet volstaan, voldoet niet aan de
bijzondere motiveringsvereiste van artikel 90quater, § 1, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, dat bepaalt dat de beschikking van de onderzoeksrechter, op straffe van
nietigheid, de redenen vermeldt waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid
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aan de dag te brengen; waar de beschikking bijgevolg moet vermelden waarom de
maatregel concreet onontbeerlijk is, is de naleving van deze motiveringsplicht evenwel
niet aan bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoordingen
onderworpen, maar kan zij blijken uit de samenhang van de bewoordingen van de
beschikking
16 september 2008
P.2008.0620.N
nr. 477
Verzekeringsovereenkomst inzake motorrijtuigen – Bewijs van het bestaan van de
overeenkomst – Derde die de verzekeringsovereenkomst aanvoert.
Artikel 10 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, volgens welk de
verzekeringsovereenkomst tussen partijen door geschrift wordt bewezen, is niet
toepasselijk op de derde die, wanneer hij een verzekeringsovereenkomst aanvoert die de
schade dekt die hij heeft geleden en de hoofdelijke veroordeling vordert van de
aansprakelijke en diens verzekeraar, tegen hen het bestaan van de overeenkomst met alle
rechtsmiddelen mag bewijzen, met inbegrip van getuigen en vermoedens.
24 september 2008
P.2008.0728.F
nr. 503
Genetisch onderzoek – Afname van menselijk celmateriaal op een persoon – Afname met
instemming van de persoon – Misdrijf waarvoor genetisch onderzoek kan worden
bevolen.
Artikel 90undecies, § 1, Sv., dat bepaalt dat de onderzoeksrechter de afname van
menselijk celmateriaal op een persoon kan bevelen met het oog op een genetisch
onderzoek, indien op het strafbaar feit waarvoor hij geadieerd is een maximumstraf staat
van vijf jaar gevangenis of een zwaardere straf, is niet toepasselijk op de afname die met
de instemming is gebeurd van degene van wie wordt afgenomen; in dat geval kan de
identificatie door DNA–onderzoek voor gelijk welk misdrijf worden bevolen.
24 september 2008
P.2008.0653.F
nr. 502
Verweer van de beklaagde – Collectief misdrijf – Toepassing van artikel 65, tweede lid,
Strafwetboek – Niet volstrekt ongeloofwaardig verweer – Bewijslevering.
In zoverre de feiten of omstandigheden waarop de beklaagde zich beroept en die zijn
strafbaarheid uitsluiten, bij toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, niet
volstrekt ongeloofwaardig zijn kan de rechter niet zonder meer zeggen dat de eiser nalaat
het bewijs daarvan te leveren, zonder hem en het openbaar ministerie in de gelegenheid te
stellen dat te doen
14 oktober 2008
P.2008.0829.N
nr. 546
Telefoontap – Periode tijdens welke afgeluisterd kan worden – Periode van maximaal één
maand vanaf de beschikking – Vertrekpunt voor de berekening.
Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4°, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de met
redenen omklede beschikking waarbij de onderzoeksrechter machtiging verleent tot een
bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter van hetzelfde wetboek, op straffe van
nietigheid de periode vermeldt tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoefend, welke
niet langer mag zijn dan één maand te rekenen van de beslissing waarbij de maatregel
wordt bevolen, houdt in dat de datum van de beschikking het vertrekpunt vormt voor de
berekening van de termijn van één maand
25 november 2008
P.2008.1050.N
nr. 665
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Rijden in staat van alcoholintoxicatie – Adem– of bloedanalyse – Andere bewijsmiddelen
– Toelaatbaarheid.
Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan het bewijs alleen
bijzonder bij wet is geregeld wanneer het door een adem– of bloedanalyse wordt
geleverd; aangezien de wet die bijzondere wijzen niet oplegt, mag de rechter zich op
andere bewijsgegevens baseren en deze dan ook vrij beoordelen (Artikelen 34 en 59
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968.)
26 november 2008
P.2008.1043.F
nr. 671
Rijden in staat van alcoholintoxicatie – Adem– of bloedanalyse – Bij wet geregeld bewijs
– Meetapparatuur – Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten van de gebruikte
toestellen vaststellen – Verplicht karakter.
Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan het bewijs, wanneer het
door een adem– of bloedanalyse wordt geleverd, bijzonder bij wet is geregeld; wanneer de
rechter zijn beslissing grondt op de resultaten van een meting van de alcoholconcentratie
per liter uitgeademde alveolaire lucht of per liter bloed, is hij gebonden door de
bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten van de gebruikte toestellen vaststellen
(Art. 59, § 4 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
26 november 2008
P.2008.1293.F
nr. 672
Bij wet geregeld bewijs – Vormvereisten die de intrinsieke waarde van het bewijs
waarborgen – Gevolgen – Niet–conforme ethylometer – Vaststellingen zonder wettelijke
bewijswaarde.
Ook wanneer de niet nagekomen vormvereiste niet op straffe van nietigheid is
voorgeschreven of de onregelmatigheid noch de betrouwbaarheid van het bewijs, noch het
recht op een eerlijke behandeling van de zaak aantast, mag de rechter een wettelijke
bewijswaarde toekennen aan een bewijs dat is verkregen met schending van de bepalingen
die het bewijs bijzonder regelen en de intrinsieke waarde ervan waarborgen (Art. 59, § 4
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968.)
26 november 2008
P.2008.1293.F
nr. 672

BEZIT
Bezitsvordering – Energie – Vervoer van gasachtige producten en andere door middel
van leidingen – Verklaring van openbaar nut.
De verklaring van openbaar nut voorzien in artikel 10 van de Wet van 12 april 1965
betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
heeft tot gevolg dat de begunstigde gemachtigd wordt om privé–gronden te gebruiken
voor de aanleg van leidingen; na het verkrijgen van die verklaring en van de eventuele
noodzakelijke vergunningen en mits het respecteren van de termijn van de kennisgeving
aan de betrokken eigenaar kan die begunstigde de rechten uitoefenen die verbonden zijn
aan de wettelijke erfdienstbaarheid en kan hij, zelfs bij verzet van de betrokken eigenaar,
de werken uitvoeren die verband houden met de uitoefening van die wettelijke
erfdienstbaarheid, zodat het onder die voorwaarden uitvoeren van die werken niet tot
gevolg heeft dat de eigenaar, die de erfdienstbaarheid moet dulden, door geweld of
feitelijkheid wordt ontzet uit zijn bezit en dit zou kunnen bestrijden met een
bezitsvordering (Art. 1370 Burgerlijk Wetboek; Art. 10 Wet 12 april 1965 betreffende
het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.)
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28 februari 2008

C.2005.0216.N

nr. 141

Bezitter te kwader trouw – Teruggave van de vruchten.
Aan de eigenaar van de zaak moeten niet alleen de vruchten worden teruggegeven die de
bezitter te kwader trouw heeft verkregen, maar ook die welke de eigenaar zou hebben
verkregen zonder het onrechtmatige bezit. (Artikelen 549, 550, 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
2 oktober 2008
C.2007.0369.F
nr. 521

BORGTOCHT
Borg – Ontslag.
Om overeenkomstig artikel 2037 B.W. van zijn verplichtingen ontslagen te zijn, mag de
borg door toedoen van de schuldeiser niet meer in de rechten, hypotheken en voorrechten
van die schuldeiser kunnen treden (Art. 2037 Burgerlijk Wetboek.)
17 maart 2008
C.2007.0016.F
nr. 185
Kosteloosheid – Beoordeling door de rechter – Tijdstip.
Voor de beoordeling van de kosteloosheid van de borgstelling dient de rechter zich te
plaatsen op het ogenblik waarop de zekerheidsstelling werd verleend.
26 juni 2008
C.2007.0546.N
nr. 403
Persoonlijke zekerheidsstelling – Kosteloze aard.
De kosteloze aard van de persoonlijke zekerheidsstelling is het ontbreken van enig
economisch voordeel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, dat de persoonlijke
zekerheidssteller kan genieten van de zekerheidsstelling (Art. 80, derde lid Wet 8 aug.
1997; Art. 10 Wet 20 juli 2005.)
26 juni 2008
C.2007.0596.N
nr. 404
Faillissement – Persoonlijke zekerheidsstelling – Bevrijding.
Het is de bedoeling van de wetgever dat de rechtbank enkel de natuurlijke personen die
zich persoonlijk zeker stelden voor de gefailleerde zou bevrijden die door hun
bereidwilligheid verplicht zijn om diens schulden te delgen, terwijl zij geen persoonlijk
belang hebben bij de betaling van die schulden. (Art. 80, derde lid Wet 8 aug. 1997; Art.
10 Wet 20 juli 2005.)
26 juni 2008
C.2007.0546.N
nr. 403
Faillissement – Persoonlijke zekerheidsstelling – Bevrijding.
Het is de bedoeling van de wetgever dat de rechtbank enkel de natuurlijke personen die
zich persoonlijk zeker stelden voor de gefailleerde zou bevrijden die door hun
bereidwilligheid verplicht zijn om diens schulden te delgen, terwijl zij geen persoonlijk
belang hebben bij de betaling van die schulden (Art. 80, derde lid Wet 8 aug. 1997; Art.
10 Wet 20 juli 2005.)
26 juni 2008
C.2007.0596.N
nr. 404
Vergoeding in een andere hoedanigheid dan persoonlijk zekerheidssteller – Beoordeling
door de feitenrechter – Zekerheidsstelling – Bestuurder van een vennootschap.
De omstandigheid dat de zekerheidssteller van de gefailleerde uit de vennootschap
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waarvan hij bestuurder is, vergoedingen betrekt in een andere hoedanigheid dan
persoonlijk zekerheidssteller, sluit niet uit dat de feitenrechter kan vaststellen dat deze
vergoedingen een economisch voordeel uitmaken dat de zekerheidssteller kan genieten als
gevolg van de zekerheidsstelling voor de vennootschap. (Art. 10 Wet 20 juli 2005.)
26 juni 2008
C.2007.0546.N
nr. 403
Zekerheidsstelling – Kosteloos karakter.
Om tot het kosteloos karakter van de zekerheidsstelling te besluiten, is het niet voldoende
om vast te stellen dat geen concrete vergoeding als tegenprestatie voor de
zekerheidsstelling werd bedongen. (Art. 10 Wet 20 juli 2005.)
26 juni 2008
C.2007.0546.N
nr. 403
Persoonlijke zekerheidsstelling – Kosteloze aard.
De kosteloze aard van de persoonlijke zekerheidsstelling is het ontbreken van enig
economisch voordeel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, dat de persoonlijke
zekerheidssteller kan genieten van de zekerheidsstelling (Art. 80, derde lid Wet 8 aug.
1997; Art. 10 Wet 20 juli 2005.)
26 juni 2008
C.2007.0546.N
nr. 403
Voorlopige hechtenis – Invrijheidstelling onder borgsom – Teruggave – Niet–verschijning
ter tenuitvoerlegging van de straf – Voorlopig in vrijheid gestelde veroordeelde.
Wanneer de veroordeelde gevolg gegeven heeft aan het opsluitingsbriefje en zich niet aan
de tenuitvoerlegging van de straf buiten de gevangenis heeft onttrokken, moet de borgsom
worden teruggegeven, ook als de straf, alleen reeds door het feit dat de administratie de
veroordeelde voorlopig in vrijheid heeft gesteld, uitvoerbaar blijft (Art. 35, § 4, vijfde lid
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
24 september 2008
P.2008.0639.F
nr. 501
Voorlopige hechtenis – Invrijheidstelling onder borgsom – Toewijzing aan de Staat –
Niet–verschijning ter tenuitvoerlegging van de straf.
Wanneer de veroordeelde zonder wettige reden van verschoning niet verschenen is ter
tenuitvoerlegging van de straf van vrijheidsberoving, wordt de borgsom aan de Staat
toegewezen; er is sprake van niet–verschijning van de veroordeelde ter tenuitvoerlegging
van het vonnis, wanneer hij geen gevolg geeft aan het opsluitingsbriefje dat hem daartoe
is verstrekt of wanneer hij zich onrechtmatig aan de tenuitvoerlegging van de straf
onttrekt volgens één van de modaliteiten die hij met toepassing van de Wet van 17 mei
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, heeft genoten (Art. 35, §
4, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
24 september 2008
P.2008.0639.F
nr. 501
Faillissement – Persoonlijke zekerheidsstelling – Kosteloze aard.
De kosteloze aard van de persoonlijke zekerheidsstelling is het ontbreken van enig
economisch voordeel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, dat de persoonlijke
zekerheidssteller kan genieten ten gevolge van de zekerheidsstelling (Art. 80, derde lid
Wet 8 aug. 1997; Art. 10, 4°, tweede lid Wet 20 juli 2005.)
14 november 2008
C.2007.0417.N
nr. 632
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Faillissement – Persoonlijke zekerheidsstelling – Kosteloosheid – Beoordeling door de
rechter – Tijdstip.
Voor de beoordeling van de kosteloosheid van de borgstelling, dient de rechter zich te
plaatsen op het ogenblik waarop de zekerheidsstelling werd verleend (Art. 80, derde lid
Wet 8 aug. 1997; Art. 10, 4°, tweede lid Wet 20 juli 2005.)
14 november 2008
C.2007.0417.N
nr. 632
Faillissement – Persoonlijke zekerheidsstelling – Bestuurder van een vennootschap –
Vergoedingen in een andere hoedanigheid dan persoonlijke zekerheidssteller –
Beoordeling door de feitenrechter.
De omstandigheid dat de zekerheidsseteller voor de gefailleerde uit de vennootschap
waarvan hij de bestuurder is, vergoedingen betrekt in een andere hoedanigheid dan
persoonlijk zekerheidsteller, sluit niet uit dat de feitenrechter kan vaststellen dat deze
vergoedingen een economisch voordeel uitmaken voor de zekerheidssteller. (Art. 80,
derde lid Wet 8 aug. 1997; Art. 10, 4°, tweede lid Wet 20 juli 2005.)
14 november 2008
C.2007.0417.N
nr. 632
Faillissement – Persoonlijke zekerheidsstelling – Bevrijding – Natuurlijke personen.
Het is de bedoeling van de wetgever dat de rechtbank enkel de natuurlijke personen die
zich persoonlijk zeker stelden voor de gefailleerde kan bevrijden, die door hun
bereidwilligheid verplicht zijn om de schulden van de gefailleerde te delgen, terwijl zij
geen persoonlijk belang hebben bij de betaling van die schulden. (Art. 80, derde lid Wet 8
aug. 1997; Art. 10, 4°, tweede lid Wet 20 juli 2005.)
14 november 2008
C.2007.0417.N
nr. 632

BRIEVEN
Brief – Bezitter – Goede trouw – Cassatiemiddel – Burgerlijke zaken – Nieuw middel.
Het middel dat in burgerlijke zaken voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd, is
nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer de eiser tot cassatie hierin betoogt dat hij, in
de zin van art. 2268, B.W., brieven te goeder trouw in zijn bezit had.
10 november 2008
S.2006.0029.F
nr. 625
Brief – Voorlegging in rechte – Betwisting – Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijslast.
Wanneer een partij een brief die niet voor haar bestemd was, in rechte wil voorleggen,
moet zij, bij betwisting, aantonen dat zij die brief op regelmatige wijze heeft verkregen
(Art. 870 Gerechtelijk Wetboek.)
10 november 2008
S.2006.0029.F
nr. 625

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN
Subjectief recht – Aantasting – Bestuurshandeling – Rechterlijke macht – Bevoegdheid.
De Rechterlijke Macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn
niet–gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht
zowel te voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn
beleidsvrijheid niet te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van het bestuur te
stellen; de rechter in kort geding mag dit evenmin doen (Art. 144 Grondwet 1994.)
3 januari 2008
C.2006.0322.N
nr. 4

– 75 –
Subjectief recht – Uitvoerende macht – Gebonden bevoegdheid.
Opdat een partij zich ten aanzien van het bestuur op een subjectief recht zou kunnen
beroepen, dient de bevoegdheid van dat bestuur volledig gebonden te zijn (Artikelen 144
en 145 Grondwet 1994.)
18 december 2008
C.2005.0238.F
nr. 739

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Strafzaken – Onderzoeksrechter – Burgerlijke partijstelling bij rechtsvordering –
Ontvankelijkheid.
In strafzaken hangt de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering af van de
voorwaarde dat de aangevoerde schade het gevolg is van een misdrijf; daaruit volgt dat de
burgerlijke partijstelling bij rechtsvordering voor de onderzoeksrechter niet ontvankelijk
moet worden verklaard wanneer de aangevoerde feiten niet strafrechtelijk kunnen worden
omschreven; het volstaat niet om een willekeurig feit aldus te omschrijven opdat het een
misdaad of wanbedrijf zou uitmaken waardoor degene die beweert erdoor te zijn
benadeeld het recht krijgt om zich burgerlijke partij te stellen.
6 februari 2008
P.2007.1533.F
nr. 88
Strafzaken – Onderzoeksrechter – Burgerlijke partijstelling – Materiële onbevoegdheid
van de onderzoeksrechter – Ontvankelijkheid.
De materiële onbevoegdheid van de onderzoeksrechter leidt tot de niet–ontvankelijkheid
van de burgerlijke partijstelling.
6 februari 2008
P.2007.1533.F
nr. 88
Verjaring – Algemene Wet Douane en Accijnzen – Navorderingen wegens overtredingen,
fraudes en misdrijven.
Op de navorderingen wegens overtredingen, fraudes en misdrijven inzake douane en
accijnzen is de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen van het burgerlijk recht
toepasselijk, dit is de verjaringstermijn ingesteld door artikel 2262bis, §1, Burgerlijk
Wetboek
26 februari 2008
P.2007.1543.N
nr. 130
Verjaring – Algemene Wet Douane en Accijnzen – Navorderingen wegens overtredingen,
fraudes en misdrijven.
Op de navorderingen wegens overtredingen, fraudes en misdrijven inzake douane en
accijnzen is de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen van het burgerlijk recht
toepasselijk, dit is de verjaringstermijn ingesteld door artikel 2262bis, §1, Burgerlijk
Wetboek.
26 februari 2008
P.2006.1518.N
nr. 129
Misdrijf bedrieglijk onvermogen – Schade veroorzaakt door de fout van een mededader –
Begrip – Oorzakelijk verband.
Ofschoon de schade die door het misdrijf bedrieglijk onvermogen wordt berokkend, kan
worden afgezonderd van de onbetaalde schuld van de dader, kan zij toch worden geraamd
in functie van het verlies van een kans voor de schuldeisers om van laatstgenoemde de
betaling van de hen verschuldigde bedragen te verkrijgen; het bestaan van een oorzakelijk
verband tussen de fout van de mededader en de schade, hangt niet af van de vaststelling
dat, zonder deze fout, met het vermogen van de hoofdschuldenaar het volledige passief
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had kunnen worden aangezuiverd, maar het volstaat om vast te stellen dat de schuldeisers
door de fout van de mededader een kans hebben verloren om althans ten dele de
verschuldigde bedragen te recupereren
27 februari 2008
P.2007.1567.F
nr. 135
Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter – Vonnis van onbevoegdverklaring –
Hoger beroep van het openbaar ministerie – Geen hoger beroep van de burgerlijke partij
– Wijziging – Verplichting om op de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering
uitspraak te doen.
De appelrechter bij wie alleen op het hoger beroep van het openbaar ministerie, een
vonnis van onbevoegdverklaring op de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering
aanhangig is gemaakt, moet, indien hij het vonnis ongeldig verklaart, over de beide
vorderingen uitspraak doen ten gronde
27 februari 2008
P.2007.1720.F
nr. 136
Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter – Burgerlijke stuiting – Duur –
Verjaring.
Wanneer het slachtoffer, voor de strafrechter, zijn vordering vóór de verjaring van de
strafvordering instelt, houdt de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering op te lopen
tot de beëindiging van het geding (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
12 maart 2008
P.2007.1523.F
nr. 171
Verjaring – Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter – Burgerlijke stuiting.
De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter is een wijze van inleiding van de
burgerlijke rechtsvordering die de burgerlijke stuiting vormt (Art. 26 Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering; Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
12 maart 2008
P.2007.1523.F
nr. 171
Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter – Hof van assisen – Verklaring van de
jury – Aanneming van de verschoningsgrond uitlokking – Veroordelend arrest –
Cassatieberoep van de burgerlijke partij – Ontvankelijkheid.
De burgerlijke partij die niet in de kosten van de strafvordering is veroordeeld, heeft geen
hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing van het hof van assisen
op de strafvordering; de aanneming van de verschoningsgrond door de jury en de
strafvermindering die daaruit voortvloeit, verschaffen de burgerlijke partij niet het recht
om, met toepassing van artikel 416, tweede lid, Sv., onmiddellijk cassatieberoep tegen de
strafrechtelijke veroordeling in te stellen, vermits deze bepaling in uitdrukkelijke
bewoordingen stelt dat de arresten die uitspraak doen over het beginsel van
aansprakelijkheid en waartegen om die reden onmiddellijk cassatieberoep openstaat,
arresten zijn inzake de burgerlijke rechtsvordering.
19 maart 2008
P.2008.0072.F
nr. 191
Burgerlijke partijstelling – Ontvankelijkheid – Vereiste – Territoriale bevoegdheid van de
onderzoeksrechter of de onderzoeksgerechten.
Overeenkomstig artikel 63 Wetboek van Strafvordering is voor de ontvankelijkheid van
de burgerlijke partijstelling vereist dat de burgerlijke partij aantoont dat zij het slachtoffer
van een misdrijf kan geweest zijn, maar niet dat de onderzoeksrechter of de
onderzoeksgerechten daarenboven territoriaal bevoegd zouden zijn om de feiten te
onderzoeken, aangezien de territoriale onbevoegdheid niet leidt tot ontzegging van het
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recht op onderzoek, wel tot ontslag van onderzoek met doorverwijzing naar de bevoegde
rechtbank; daaruit volgt dat de onderzoeksgerechten de ontvankelijkheid van de
burgerlijke partijstelling kunnen onderzoeken ook voor telastleggingen waarvoor zij
territoriaal onbevoegd zouden zijn
6 mei 2008
P.2008.0212.N
nr. 271
Territoriale bevoegdheid van de onderzoeksrechter of de onderzoeksgerechten –
Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht om de ontvankelijkheid van de burgerlijke
partijstelling te onderzoeken – Burgerlijke partijstelling – Ontvankelijkheid – Vereiste.
Overeenkomstig artikel 63 Wetboek van Strafvordering is voor de ontvankelijkheid van
de burgerlijke partijstelling vereist dat de burgerlijke partij aantoont dat zij het slachtoffer
van een misdrijf kan geweest zijn, maar niet dat de onderzoeksrechter of de
onderzoeksgerechten daarenboven territoriaal bevoegd zouden zijn om de feiten te
onderzoeken, aangezien de territoriale onbevoegdheid niet leidt tot ontzegging van het
recht op onderzoek, wel tot ontslag van onderzoek met doorverwijzing naar de bevoegde
rechtbank; daaruit volgt dat de onderzoeksgerechten de ontvankelijkheid van de
burgerlijke partijstelling kunnen onderzoeken ook voor telastleggingen waarvoor zij
territoriaal onbevoegd zouden zijn
6 mei 2008
P.2008.0212.N
nr. 271
Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter – Vordering van de burgerlijke partij –
Voorwerp – Ambtshalve wijziging door de rechter – Wijziging van de kwalificatie.
Wanneer het bestreden arrest aan de vordering zoals door de burgerlijke partij verwoord,
een andere omschrijving geeft dan die welke in conclusie is voorgesteld, wijzigen de
appelrechters het voorwerp van de vordering niet en doen zij geen uitspraak over een niet
gevorderde zaak.
12 november 2008
P.2007.1627.F
nr. 628
Burgerlijke partijstelling – Draagwijdte – Vormen.
De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter stelt de strafvordering en de ermee
gepaard gaande burgerlijke rechtsvordering in; de aldus ingestelde burgerlijke
rechtsvordering is evenwel enkel gericht tegen de verdachte die in de akte van burgerlijke
partijstelling is vermeld; de burgerlijke partij kan haar burgerlijke rechtsvordering nadien
eveneens richten tot andere verdachten door haar vordering uit te breiden tot die andere
verdachten, hetzij voor de onderzoeksrechter, hetzij voor het onderzoeksgerecht bij de
regeling van de rechtspleging, hetzij voor de vonnisrechter naar dewelke de verdachten
verwezen zijn (Art. 63 Wetboek van Strafvordering.)
2 december 2008
P.2008.1082.N
nr. 689
Ambtshalve aanhouden der burgerlijke belangen – Rechtsmiddelen van de burgerlijke
partij.
Het feit dat de rechter overeenkomstig artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering de burgerlijke belangen ambtshalve aanhoudt, heeft niet voor gevolg dat
een burgerlijke partij een rechtsmiddel kan aanwenden tegen een vonnis gewezen ten
aanzien van een beklaagde waarmee zij geen geding had.
2 december 2008
P.2008.1082.N
nr. 689
Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter – Misdrijven in verband met
faillissement – Schuldige zaakvoerder – Vordering tot delging van het passief –
Bevoegdheid van de strafrechter – Exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van
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koophandel.
De vordering tot delging van het passief, die met name door artikel 265 W.Venn. is
ingevoerd, kan alleen voor de rechtbank van koophandel worden ingesteld. (Artikelen
265, 409, en 530 Wetboek van vennootschappen.)
10 december 2008
P.2008.0939.F
nr. 714

CASSATIE
ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD
VAN HET CASSATIEGEDING
Algemeen – Strafzaken – Intrekking van een arrest – Rechtspleging – Verzoekschrift –
Ontvankelijkheid.
Ook in strafzaken moet het verzoekschrift tot intrekking van een arrest van het Hof van
Cassatie door een advocaat bij dat Hof ondertekend zijn, aan de partijen worden betekend
door afgifte van een afschrift van het verzoekschrift bij deurwaardersexploot, en
vervolgens op de griffie van het Hof worden ingediend (Artikelen 1079, 1080, 1113,
tweede lid, en 1114, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
16 januari 2008
P.2007.1748.F
nr. 29
Aard van het cassatiegeding – Burgerlijke zaken – Kosten – Rechtsplegingsvergoeding –
Aard – Beoordeling – Bevoegdheid van het Hof.
De eigen kenmerken van het cassatieberoep sluiten uit dat de in artikel 1022 van het
Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding in die kosten zou worden
begrepen, daar die vergoeding verband houdt met de aard en de omvang van het door de
partijen aan de feitenrechter voorgelegde geschil en de begroting ervan, die afhangt van
criteria welke verband houden met de zaak zelf, het Hof ertoe zou nopen iets te
onderzoeken waarvoor het niet bevoegd is (Artikelen 1022 en 1111 Gerechtelijk
Wetboek.)
27 juni 2008
C.2005.0328.F
nr. 416

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Wet tot bescherming van de economische mededinging – Raad voor de mededinging –
Prejudiciële vraag – Nut – Beoordeling.
Het staat in de regel niet aan het Hof van Cassatie om, bij de uitspraak over een door de
Raad voor de mededinging gestelde prejudiciële vraag, zich uit te spreken over het nut
ervan (Art. 72 Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op
15 sept. 2006.)
22 januari 2008
H.2007.0001.F
nr. 44
Wet tot bescherming van de economische mededinging – Raad voor de mededinging –
Prejudiciële vraag – Omvang – Concentratie.
Het Hof van Cassatie spreekt zich bij wege van prejudicieel arrest uit over de vragen met
betrekking tot de interpretatie van de wet tot bescherming van de economische
mededinging, wanneer de oplossing van een geschil afhangt van de interpretatie van deze
wet; deze wet maakt geen enkel onderscheid tussen de situaties waarin de Raad voor de
Mededinging een vraag kan stellen en sluit meer bepaald niet uit dat de vraag wordt
gesteld in het kader van een concentratie (Artikelen 72 en 73, § 1 Wet tot bescherming
van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 sept. 2006.)
22 januari 2008
H.2007.0001.F
nr. 44
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Administratieve overheid – Aansprakelijkheid – Onoverkomelijke rechtsdwaling –
Rechtvaardigingsgrond – Vaststelling door de bodemrechter – Toetsing van het Hof.
De dwaling omtrent het recht kan, wegens bepaalde omstandigheden, door de rechter als
onoverkomelijk worden beschouwd, mits eruit kan worden afgeleid dat de administratieve
overheid heeft gehandeld zoals elk redelijke en voorzichtige persoon zou hebben gedaan;
de bodemrechter stelt die omstandigheden op onaantastbare wijze vast, waarbij het Hof
echter nagaat of hij daaruit naar recht heeft kunnen afleiden dat er sprake was van een
rechtvaardigingsgrond.
8 februari 2008
C.2007.0131.F
nr. 96
Strafzaken – Aangifte van misdaden – Incidentele aangifte in een bij het Hof aanhangige
zaak – Ontvankelijkheid.
Het Hof van cassatie slaat geen acht op de rechtstreekse aangifte van een misdaad door de
persoon die beweert benadeeld te zijn, in een zaak die bij het Hof met een cassatieberoep
aanhangig is gemaakt, wanneer het voormelde cassatieberoep niet ontvankelijk is
(Artikelen 485, 486 en 493 Wetboek van Strafvordering.)
20 februari 2008
P.2008.0046.F
nr. 124
Cassatieberoep beperkt tot het eindarrest – Bevoegdheid van het Hof ten aanzien van de
beslissingen van de onderzoeksgerechten.
De rechtsmacht van het Hof van cassatie is in de regel beperkt tot het onderzoek van de
wettigheid van de hem voorgelegde rechtspleging, dit is het bestreden arrest; wanneer het
cassatieberoep enkel tegen het eindarrest is ingesteld, heeft het Hof bijgevolg geen
rechtsmacht te oordelen over de regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking en, in
hoger beroep daartegen, van de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling.
4 maart 2008
P.2007.1782.N
nr. 154
Tuchtzaken – Tuchtrechter – Tuchtstraf – Beoordelingsbevoegdheid – Evenredigheid –
Artikel 3 E.V.R.M. – Toetsing door het Hof.
De tuchtrechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite en
derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de
bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt of werd geoordeeld
met miskenning van artikel 3 E.V.R.M.
13 maart 2008
D.2007.0005.N
nr. 179
Verenigde kamers – Cassatie – Verwijzing – Beslissing van de rechter op verwijzing
onverenigbaar met het eerste cassatiearrest – Cassatieberoep – Middel met dezelfde
strekking als het door het eerste cassatiearrest gegrond bevonden middel.
Wanneer het middel dat aangevoerd wordt tegen het op verwijzing gewezen vonnis, dat
onverenigbaar is met het cassatiearrest, dezelfde strekking heeft als het middel dat tegen
het vernietigde vonnis werd aangevoerd, moeten de verenigde kamers van het Hof het
cassatieberoep beoordelen (Art. 1119 Gerechtelijk Wetboek.)
6 mei 2008
P.2008.0292.N
nr. 273
Wraking – Burgerlijke zaken – Beoordeling van de middelen.
Het Hof van Cassatie beoordeelt de wraking uitsluitend op grond van de middelen die in
de akte van wraking zijn opgenomen en waarover de gewraakte rechter zich heeft kunnen
uitspreken; bijkomende middelen die voor het Hof tijdens de mondelinge behandeling van
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de zaak zijn aangevoerd worden onbesproken gelaten. (Art. 838 Gerechtelijk Wetboek.)
2 juni 2008
C.2008.0215.N
nr. 337
Wraking – Burgerlijke zaken – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – Termijn –
Verplichting van het Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie dat wettelijk binnen een termijn van acht dagen uitspraak moet doen
over de wraking, zou zijn opdracht de goede rechtsbedeling te handhaven miskennen door
in die omstandigheden, die geen schending vertonen van een internationale norm, een
prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof over de onverenigbaarheid van
wettelijke bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met bepalingen van de Grondwet; het
Hof kan ervan uitgaan dat die wettelijke bepalingen niet in strijd zijn met de Grondwet en
door het Hof niet buiten toepassing moeten worden gelaten. (Art. 838, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
2 juni 2008
C.2008.0215.N
nr. 337
Tuchtzaken – Wraking – Lid van de Nationale Tuchtraad – Volstrekte bevoegdheid.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot wraking van
leden van de Nationale Tuchtraad (Art. 2, 409, §§ 1 en 4, 828 en 838 Gerechtelijk
Wetboek.)
27 juni 2008
C.2008.0237.F
nr. 414
Tuchtzaken – Rechter – Sanctie – Beoordelingsbevoegdheid – Evenredigheid – Artikel 3
E.V.R.M. – Toetsing door het Hof.
De (tucht)rechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite
en derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de
bewezen verklaarde inbreuken (Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
5 september 2008
D.2007.0016.N
nr. 453
Toezicht door het Hof op de wettigheid van een rechterlijke beslissing – Rechterlijke
beslissing waarbij een koninklijk besluit onwettig werd bevonden – Bekrachtiging bij wet
door de wetgever.
Het beginsel dat het Hof van Cassatie in de regel bij de beoordeling van de wettigheid van
een rechterlijke beslissing die aan het Hof is voorgelegd, zijn toezicht slechts kan
uitoefenen uitgaande van de dag waarop de beslissing is genomen, vindt evenwel geen
toepassing wanneer de wetgever door een bekrachtiging terugwerkende kracht heeft
willen verlenen aan een koninklijk besluit dat door de appelrechter onwettig werd
bevonden (Art. 608 Gerechtelijk Wetboek; Art. 159 Grondwet 1994.)
1 december 2008
S.2007.0116.N
nr. 684
Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Schriftelijke vordering van het
openbaar ministerie – Voorafgaande voeging aan de rechtspleging – Nazicht door de
rechter – Toetsing door het Hof.
De schriftelijke vordering tot verbeurdverklaring dient enkel voorafgaand aan het vonnis
of arrest aan de rechtspleging te zijn toegevoegd, zodanig dat de beklaagde ervan kennis
kan nemen en zich ertegen kan verdedigen; het staat de rechter na te gaan of dit in feite is
gebeurd, waarbij het Hof enkel toetst of de feitelijke gegevens waarop de rechter zijn
oordeel ter zake steunt, dit oordeel kunnen schragen. (Art. 43bis Strafwetboek.)
16 december 2008
P.2008.1268.N
nr. 735
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VERNIETIGING. OMVANG
Beslissing dat de vordering niet ontvankelijk is – Vernietiging – Beslissing over de
rechtsmacht – Belang.
Ingevolge de beslissing dat de oorspronkelijke vordering van de eiser niet ontvankelijk is,
had geen van de partijen een belang bij het aanvechten van de beslissing over de
rechtsmacht van de burgerlijke rechter, zodat de cassatie tot deze beslissing dient te
worden uitgebreid.
21 november 2008
C.2007.0448.N
nr. 654
Nauwe band tussen twee beslissingen – Gevolg van de vernietiging van één beslissing.
De vernietiging van de beslissing die het recht van voorkoop van de verweerder op de
litigieuze percelen geldig verklaart, strekt
zich uit tot de beslissing over de
tegenvordering tot herstel van die percelen in de vorige staat, wegens de nauwe band die
er tussen die beslissingen bestaat
18 december 2008
C.2007.0314.F
nr. 742

ALLERLEI
Arrest van het Hof – Intrekking – Vordering tot intrekking uitgaande van de procureur–
generaal bij het Hof – Betekening aan de partijen.
De vordering tot intrekking van een arrest van het Hof die uitgaat van de procureur–
generaal bij het Hof van Cassatie, dient niet aan de partijen te worden betekend
12 november 2008
P.2008.1432.F
nr. 630
Arrest van het Hof – Intrekking – Strafzaken – Neerlegging van een verzoekschrift – Geen
weet van de neerlegging – Vergissing niet aan eiser te wijten.
Wanneer het Hof, dat geen weet had van de neerlegging door de eiseres van een
verzoekschrift op de griffie van het rechtscollege dat het bestreden vonnis heeft gewezen,
verzuimd heeft te antwoorden op de middelen die in dat verzoekschrift worden
aangevoerd, zodat de voormelde eiseres, door omstandigheden buiten haar wil om, het
recht werd ontzegd op een arrest dat haar middelen beantwoordt, trekt het Hof het arrest
in naar luid waarvan de eiseres geen middel heeft aangevoerd en doet het uitspraak over
de middelen die zij in haar verzoekschrift heeft aangevoerd
12 november 2008
P.2008.1432.F
nr. 630

CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN
Veroordeling in de kosten – Niet–ontvankelijkheid van het middel – Belang –
Ontvankelijkheid.
De eiser in cassatie die in de kosten is veroordeeld door de appelrechters heeft een
voldoende belang om in cassatie te komen; de eventuele niet–ontvankelijkheid van het
middel blijft zonder invloed op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep
3 januari 2008
C.2006.0680.N
nr. 6
Eiser – "Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné de la
Communauté française" – Rechtspersoonlijkheid – Ontvankelijkheid.
Het "Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné de la
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Communauté française" bezit geen eigen rechtspersoonlijkheid en is niet bekwaam om in
rechte op te treden, ook al wordt het vertegenwoordigd door de regering van de Franse
Gemeenschap. (Art. 7 Decreet 5 feb. 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet–
universitair onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap.)
4 januari 2008
C.2006.0591.F
nr. 7
Vermeldingen – Woonplaats van de eiser – Onregelmatigheid – Gevolg.
In de regel kan de rechter een procesakte slechts nietig verklaren indien het verzuim of de
onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie aanvoert; die bepaling
geldt voor de onjuiste vermeldingen van de woonplaats van de eiseres in het
cassatieverzoekschrift en in het exploot van betekening van dat verzoekschrift aan de
verweerder
7 januari 2008
C.2006.0635.F
nr. 11
Memorie van antwoord – Advocaat bij het Hof van Cassatie – Niet geparafeerde stukken.
Het exploot van betekening van de bestreden beslissing dat de verweerder voorlegt ter
verantwoording van de niet–ontvankelijkheid van het cassatieberoep, kan alleen tijdens de
rechtspleging gebruikt worden, als het bij zijn memorie van antwoord is gevoegd en
genummerd en geparafeerd is door de advocaat bij het Hof van Cassatie die deze partij
vertegenwoordigt (Artikelen 1098 en 1100 Gerechtelijk Wetboek.)
4 februari 2008
S.2006.0023.F
nr. 83
Vordering tot vrijwaring – Partijen bij het geding betrokken.
Zelfs als er geen enkele vordering tussen de partijen is ingesteld, zijn die partijen
betrokken bij het geding, wanneer de tot vrijwaring opgeroepen partij, voor de
appelrechters, geconcludeerd heeft dat de hoofdvordering niet gegrond is; die partij kan
bijgevolg een ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen de beslissing over de
hoofdvordering, hoewel er tussen de hoofdvordering en de vordering tot vrijwaring geen
onsplitsbaarheid bestaat
18 februari 2008
C.2005.0391.F
nr. 118
Cassatieberoep door de procureur–generaal bij een hof van beroep.
Wanneer de procureur–generaal bij een hof van beroep in burgerlijke zaken
cassatieberoep instelt op grond van artikel 138bis, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek,
dient dit ingesteld te worden in de vormen bepaald voor de cassatieberoepen en derhalve,
om ontvankelijk te zijn, te worden betekend aan de betrokken partijen. (Artikelen 138, § 1
en 1079 Gerechtelijk Wetboek.)
28 februari 2008
C.2007.0347.N
nr. 143
Dringende medische hulp – Terugbetaling van de uitgaven – Beslissing – Betekening.
Het geschil dat betrekking heeft op een vordering van een verzorgingsinstelling tot
terugbetaling van haar uitgaven in het kader van de medische hulp die zij aan een
kandidaat–politiek–vluchteling heeft verstrekt, is geen aangelegenheid die geregeld is in
de bepalingen van artikel 704, eerste lid, Ger. W.; de kennisgeving, bij gerechtsbrief, van
de hierover genomen beslissing doet de termijn om zich in cassatie te voorzien niet
ingaan; die termijn begint pas te lopen vanaf de betekening. (Art. 1073, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 704, eerste lid en 792, tweede en derde lid Gerechtelijk
Wetboek.)
3 maart 2008
C.2005.0476.F
nr. 148
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Het cassatieberoep dat is ingesteld door een verklaring op de griffie van het gerecht dat de
bestreden beslissing heeft gewezen, is niet ontvankelijk. (Art. 1079, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
7 maart 2008
C.2008.0020.F
nr. 162
O.C.M.W. – Beslissing van de Raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging van
een voorheen tijdig ingesteld cassatieberoep.
De vereiste beslissing van de Raad van het O.C.M.W. tot bekrachtiging van een voorheen,
tijdig ingesteld cassatieberoep kan worden gegeven tot op het ogenblik dat de zaak in
beraad wordt genomen (Art. 1096 Gerechtelijk Wetboek; Art. 115, § 2 Organieke Wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.)
10 maart 2008
C.2006.0479.N
nr. 164
Rechtspersoon – Maatschappelijke zetel – Werkelijke maatschappelijke zetel
onderscheiden van de statutaire maatschappelijke zetel – Betekening aan de statutaire
maatschappelijke zetel.
Wanneer de betekening van het bestreden arrest gebeurt op de in de statuten vermelde
maatschappelijke zetel, terwijl in alle procedurestukken uitgaande van alle procespartijen
wordt aangenomen dat de maatschappelijke zetel op een ander adres is gevestigd, houdt
deze betekening rechtsmisbruik in. (Art. 1073 Gerechtelijk Wetboek.)
10 maart 2008
C.2006.0610.N
nr. 165
Betekeningsexploot – Rechtspersoon – Maatschappelijke zetel – Werkelijke
maatschappelijke zetel onderscheiden van de statutaire maatschappelijke zetel –
Betekening aan de statutaire maatschappelijke zetel.
Wanneer de betekening van het bestreden arrest gebeurt op de in de statuten vermelde
maatschappelijke zetel, terwijl in alle procedurestukken uitgaande van alle procespartijen
wordt aangenomen dat de maatschappelijke zetel op een ander adres is gevestigd, kan
deze betekening niet dienen als aanvang van de termijn om cassatieberoep in te stellen.
(Art. 1073 Gerechtelijk Wetboek.)
10 maart 2008
C.2006.0610.N
nr. 165
Verweerder – Schrijffout in de familienaam van een partij – Verbetering door het Hof –
Ontvankelijkheid.
Wanneer een cassatieberoep gericht is tegen een verweerder zoals hij in het bestreden
arrest wordt aangewezen, en alleen zijn familienaam wordt verbeterd, wordt hij in de zaak
betrokken voor het Hof. (Art. 1084 Gerechtelijk Wetboek.)
27 juni 2008
C.2005.0328.F
nr. 416
Verweerders – Cassatieberoep tegen verschillende verweerders – Middel dat geen kritiek
uitoefent op een beslissing die een vordering tegen een van de verweerders niet gegrond
verklaart.
Het tegen een verweerder ingestelde cassatieberoep is niet ontvankelijk wanneer,
enerzijds, het tot staving van het cassatieberoep aangevoerde middel geen kritiek uitoefent
op de beslissing van het bestreden vonnis die de vordering van de eiser tegen die
verweerder niet gegrond verklaart en de eiser in de kosten van die verweerder veroordeelt
en wanneer, anderzijds, het aannemen van het tegen de overige verweerders ingestelde
cassatieberoep geen enkel gevolg zou hebben voor die beslissing
11 september 2008
C.2007.0200.F
nr. 464
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Vordering tot adoptie – Overlijden van de adoptant – Verzoek tot hervatting van het
geding – Hoedanigheid van rechtsopvolger – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, wegens het persoonlijk karakter van de vordering tot adoptie, is het
verzoek tot hervatting van het geding en de vordering tot gedinghervatting die de partijen
in hun hoedanigheid van rechtsopvolgers van de overleden adoptant hebben gedaan
24 oktober 2008
C.2007.0533.N
nr. 580
Adoptie – Verzoek tot voortzetting van de procedure – Termijn – Artikel 1093 Ger.W..
Op het verzoek dat ertoe strekt de partijen akte te verlenen van de voortzetting van de
procedure tot adoptie kan in het kader van de procedure voor het Hof geen acht worden
geslagen wanneer het werd geformuleerd na het verstrijken van de termijn van artikel
1093 van het Gerechtelijk Wetboek (Artikelen 1093 en 1231–20 Gerechtelijk Wetboek.)
24 oktober 2008
C.2007.0533.N
nr. 580

STRAFZAKEN
Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep door veroordeelde – Termijn van
vierentwintig uur – Berekening.
De termijn van vierentwintig uur waarbinnen de veroordeelde cassatieberoep kan instellen
tegen de beslissing van de Strafuitvoeringsrechtbank wordt berekend vanaf het uur nul
van de eerste dag na de dag van de aanbieding van de gerechtsbrief en eindigt om 24 uur
van dezelfde dag (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.)
8 januari 2008
P.2007.1860.N
nr. 15
Beslissing – Rechtbank van eerste aanleg – Veroordeling met uitstel en opschorting van
de uitspraak van de veroordeling – Probatievoorwaarden – Nadere omschrijving –
Probatiecommissie – Beslissing – Hoger beroep.
De op probatie gestelde persoon kan cassatieberoep instellen tegen de beslissing van de
rechtbank van eerste aanleg op het hoger beroep dat met toepassing van artikel 12
Probatiewet tegen de beslissing van de probatiecommissie is ingediend (Art. 407
Wetboek van Strafvordering; Art. 12 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting,
het uitstel en de probatie.)
16 januari 2008
P.2007.1249.F
nr. 28
Strafuitvoeringsrechtbank – Beslissing die de heropening van het debat beveelt met het
oog op een maatschappelijke.
Een vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank dat de heropening van het debat beveelt met
het oog op een maatschappelijke enquête is geen beslissing met betrekking tot de
toekenning, de afwijzing of met betrekking tot de herroeping van de in titel V van de Wet
Strafuitvoering bedoelde strafuitvoeringsmodaliteiten of tot herziening van de bijzondere
voorwaarden, of een overeenkomstig titel XI van dezelfde wet genomen beslissing, zodat
tegen dergelijke beslissing geen cassatieberoep open staat. (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.)
22 januari 2008
P.2007.1897.N
nr. 51
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Openbaar ministerie – Beslissing om een klacht te seponeren.
De beslissing waarbij het openbaar ministerie een klacht seponeert is geen rechterlijke
beslissing en is dus niet vatbaar voor cassatieberoep
23 januari 2008
P.2007.1420.F
nr. 52
Strafuitvoeringsrechtbank – Beslissingen – Veroordeelde – Cassatieberoep – Termijn –
Aanvang.
De veroordeelde die cassatieberoep wil instellen tegen een beslissing van de
strafuitvoeringsrechtbank inzake de toekenning, de weigering of de herroeping van de
strafuitvoeringsmodaliteiten, beschikt over een termijn van vierentwintig uur, te rekenen
van de dag van de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief; ten aanzien van
gedetineerden wordt de kennisgeving geacht te zijn verricht, door de overhandiging van
het stuk aan de betrokkene tegen bericht van ontvangst, bevestigd door de directeur van
de strafinrichting of zijn gemachtigde; de dag van overhandiging is niet begrepen in de
termijn om cassatieberoep in te stellen (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. 1
K.B. nr 236 van 20 jan. 1936; Art. 52 Gerechtelijk Wetboek.)
23 januari 2008
P.2007.1908.F
nr. 54
Onderzoeksgerechten – Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op het verloop van
het onderzoek – Verzoekschrift – Beslissing.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder zich uit te spreken over
de regelmatigheid van het strafonderzoek of over de ontvankelijkheid van de ermee
gepaard gaande strafvordering, uitspraak doet over een verzoekschrift, gegrond op artikel
136, tweede lid, Sv., is niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep (Artikelen 136 en
416, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
23 januari 2008
P.2007.1420.F
nr. 52
Wraking – Arrest – Vorm van het cassatieberoep.
Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over het verzoek tot wraking van
een rechter in een strafzaak kan worden ingesteld volgens de vormen van het Wetboek
van Strafvordering, ook al wordt de behandeling ervan toevertrouwd aan de eerste
kamervan het Hof
24 januari 2008
P.2008.0019.N
nr. 62
Wraking – Arrest – Inkorting van termijn – Memorie – Ontvankelijkheid.
De memorie van de eiser in cassatie van een arrest dat uitspraak doet over zijn verzoek tot
wraking van een rechter in een strafzaak, die na de inkorting van de termijn geen effectief
gebruik heeft kunnen maken van de mogelijkheid om deze binnen de gewone termijnen
van het Wetboek van Strafvordering neer te leggen, is ontvankelijk. (Art. 420bis, eerste
lid Wetboek van Strafvordering; Art. 1166 Gerechtelijk Wetboek.)
24 januari 2008
P.2008.0019.N
nr. 62
Afsluiting van het onderzoek – Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep van de
inverdenkinggestelde – Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling –
Onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid.
Krachtens artikel 416, tweede lid, Sv., kan een inverdenkinggestelde slechts onmiddellijk
cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
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uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing, op voorwaarde
dat hij tegen deze beschikking hoger beroep heeft kunnen instellen
13 februari 2008
P.2007.1778.F
nr. 106
Kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethoden – Controle van het
vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling – Onmiddellijk
cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
De vernietiging van artikel 235ter, § 6, Sv. door het arrest nr. 105/07 van het
Grondwettelijk Hof van 19 juli 2007, verleent aan de inverdenkinggestelde niet het recht
om vóór het eindarrest of eindvonnis cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing van
de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 235ter, §§ 1 tot 5 van
het voormelde wetboek, de controle van het vertrouwelijk dossier uitoefent
13 februari 2008
P.2008.0035.F
nr. 107
Jeugdbescherming – Maatregelen t.a.v. minderjarigen – Hof van beroep – Jeugdkamer –
Voorlopige maatregel – Omgangsrecht van de vader met de minderjarige – Onmiddellijk
cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest van de
jeugdkamer van het hof van beroep, is niet ontvankelijk wanneer dat arrest, zonder
uitspraak te doen over de gevallen die in het tweede lid artikel 416 Sv. zijn bedoeld, de
beschikking van de jeugdrechter bevestigt, waarbij deze, op de vordering van het
openbaar ministerie betreffende een minderjarige, gegrond op artikel 36, 2°,
Jeugdbeschermingswet, het omgangsrecht van de vader van dat minderjarig kind
voorlopig heeft geregeld (Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering; Artikelen 36,
2°, 37, 52 en 62 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
20 februari 2008
P.2008.0046.F
nr. 124
Vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank – Aanvangstijdstip van de termijn.
Wanneer de veroordeelde niet is aangehouden, wordt de termijn van vierentwintig uur, te
rekenen van de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief, waarbinnen de
veroordeelde cassatieberoep kan instellen tegen het vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank, berekend overeenkomstig de artikelen 52 en 53bis, 1°, Ger.W.,
vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief werd aangeboden op de woonplaats
van de geadresseerde of op zijn verblijfplaats; de aanbieding van de brief is de gebeurtenis
waarvan sprake in het voormelde artikel 52 en de termijn om cassatieberoep in te stellen
gaat dus in om middernacht, de dag die volgt op deze van de aanbieding (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.)
27 februari 2008
P.2008.0262.F
nr. 139
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Afwijzing van het verzoek tot
opschorting – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
De beslissing van het onderzoeksgerecht, die niet ingaat op het verzoek tot opschorting
van de uitspraak van de veroordeling, is geen beslissing die de opschorting toestaat of
weigert; dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering, noch werd zij gewezen inzake bevoegdheid of met
toepassing van artikel 135 of 235bis Wetboek van Strafvordering, zodat een onmiddellijk
cassatieberoep niet ontvankelijk is (Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 1 en 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie.)
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11 maart 2008

P.2007.1717.N

nr. 168

Regeling van de rechtspleging – Weigering tot bijkomende onderzoekshandelingen.
Het betwisten bij de regeling van de rechtspleging van de beslissing van de raadkamer dat
geen bijkomend onderzoek noodzakelijk is, is geen middel omtrent de regelmatigheid van
de verwijzingsbeschikking en heeft evenmin betrekking op een onregelmatigheid, een
verzuim of een nietigheid zoals bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering,
zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is (Art. 416 Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2008
P.2007.1717.N
nr. 168
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Verwijzingsbeschikking wegens
de vaststelling van het bestaan van voldoende bezwaren – Ontvankelijkheid.
Tegen de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht wegens de vaststelling van
het bestaan van voldoende bezwaren kan door de beklaagde geen hoger beroep noch
onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld (Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van
Strafvordering.)
11 maart 2008
P.2007.1717.N
nr. 168
Hof van assisen – Verklaring van de jury – Aanneming van de verschoningsgrond
uitlokking – Veroordelend arrest – Cassatieberoep van de burgerlijke partij –
Ontvankelijkheid.
De burgerlijke partij die niet in de kosten van de strafvordering is veroordeeld, heeft geen
hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing van het hof van assisen
op de strafvordering; de aanneming van de verschoningsgrond door de jury en de
strafvermindering die daaruit voortvloeit, verschaffen de burgerlijke partij niet het recht
om, met toepassing van artikel 416, tweede lid, Sv., onmiddellijk cassatieberoep tegen de
strafrechtelijke veroordeling in te stellen, vermits deze bepaling in uitdrukkelijke
bewoordingen stelt dat de arresten die uitspraak doen over het beginsel van
aansprakelijkheid en waartegen om die reden onmiddellijk cassatieberoep openstaat,
arresten zijn inzake de burgerlijke rechtsvordering.
19 maart 2008
P.2008.0072.F
nr. 191
Heropening van de rechtspleging – Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens –
Schending van het Verdrag – Heropening van de rechtspleging betreffende de
strafvordering.
Krachtens artikel 442quinquies, eerste lid, Sv., beveelt het Hof van Cassatie, wanneer uit
het onderzoek van de aanvraag blijkt dat de vastgestelde schending het gevolg is van
procedurefouten of –tekortkomingen die dermate ernstig zijn dat ernstige twijfel bestaat
over de uitkomst van de bestreden rechtspleging, de heropening van de rechtspleging,
voor zover de veroordeelde partij zeer ernstige nadelige gevolgen blijft ondervinden, die
slechts door een heropening kunnen worden hersteld
9 april 2008
P.2008.0051.F
nr. 214
Verklaring van cassatieberoep – Vermelding – Verzuim – Rechtsmiddel – Verwerping.
De akte die geen uitdrukkelijke verklaring van cassatieberoep vermeldt van de
veroordeelde partij in strafzaken, maakt de zaak niet bij het Hof aanhangig; haar
rechtsmiddel is bijgevolg niet ontvankelijk (Art. 417 Wetboek van Strafvordering.)
16 april 2008
P.2008.0028.F
nr. 228
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Termijn voor memorie.
In strafzaken moet de memorie in cassatie ten minste acht vrije dagen vóór de
rechtszitting worden neergelegd; wanneer de negende dag vóór de rechtszitting een
zaterdag, een zondag of een andere wettelijke feestdag is, moet de memorie op de
eerstvolgende werkdag worden ingediend die aan die vervaldatum voorafgaat en niet die
erop volgt, zodat er ten minste acht volle dagen verlopen tussen de neerlegging en de
rechtszitting
23 april 2008
P.2008.0163.F
nr. 246
Onderzoeksrechter – Beslissing tot vervreemding van een in beslag genomen
vermogensbestanddeel – Hoger beroep – Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
– Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger
beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die met toepassing van artikel
61sexies, Wetboek van Strafvordering beslist tot de vervreemding van een in beslag
genomen vermogensbestanddeel bevat geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in een
der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, van hetzelfde wetboek, zodat het
cassatieberoep niet ontvankelijk is.
13 mei 2008
P.2008.0487.N
nr. 289
Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafrechtelijk kort geding – Ontvankelijkheid.
Buiten het geval waarin de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan over
de regelmatigheid van de in het verzoekschrift bedoelde onderzoekshandeling, zijn haar
beslissingen die met toepassing van art. 61quater, Sv., zijn gewezen, voorbereidende
arresten en arresten van onderzoek, en kan daartegen geen cassatieberoep worden
ingesteld vóór het eindvonnis of eindarrest ter zake
14 mei 2008
P.2008.0186.F
nr. 293
Begin – Beslissing bij verstek t.a.v. de beklaagde – Gewone termijn van verzet –
Cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de beklaagde – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen een t.a.v. de beklaagde bij verstek
gewezen beslissing waartegen verzet mogelijk is, is niet ontvankelijk wanneer het vóór
het verstrijken van de gewone termijn van verzet is ingesteld
14 mei 2008
P.2008.0157.F
nr. 292
Begin – Beslissing bij verstek t.a.v. de beklaagde – Vrijwillig tussengekomen partij op
tegenspraak buiten het geding gesteld – Gewone termijn van verzet – Onmiddellijk
cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de vrijwillig tussengekomen partij –
Ontvankelijkheid.
Wanneer de beklaagde bij verstek is veroordeeld en de vrijwillig tussengekomen partij op
tegenspraak buiten het geding is gesteld, kan de burgerlijke partij onmiddellijk
cassatieberoep instellen tegen laatstgenoemde beslissing, zonder het verstrijken van de
gewone termijn van verzet van de beklaagde af te wachten
14 mei 2008
P.2008.0157.F
nr. 292
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Begin – Europees aanhoudingsbevel – Kamer van inbeschuldigingstelling – Uitspraak
over de tenuitvoerlegging – Betrokkene in vrijheid gelaten onder voorwaarden –
Betekening van de bestreden beslissing – Vorm – Afgifte van het deurwaardersexploot op
het politiecommissariaat – Tijdstip waarop de termijn een aanvang neemt.
De betekening van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zich uitspreekt
over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, heeft tot doel de termijn
van het cassatieberoep te doen ingaan; de betekening aan de betrokkene zelf is een
substantiële vormvereiste, zodat de betekening van het arrest door de loutere afgifte van
het exploot aan het politiecommissariaat, overeenkomstig artikel 37 Gerechtelijk
Wetboek, de termijn voor het cassatieberoep niet kan doen ingaan
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322
Memorie – Termijn – Mededeling aan het openbaar ministerie – Niet–naleving –
Ontvankelijkheid – Verdaging.
Het Hof van Cassatie vermag geen acht te slaan op een memorie die minder dan acht volle
dagen vóór de rechtszitting op de griffie is ingekomen; wanneer de eiser kennis werd
gegeven van de dagbepaling van de zaak op de rechtszitting, bevrijdt de verdaging van de
zaak naar een latere datum de eiser niet van het ingetreden verval (Art. 420bis Wetboek
van Strafvordering.)
4 juni 2008
P.2008.0489.F
nr. 345
Raadkamer – Beschikking die vaststelt dat de rechtspleging niet kan geregeld worden.
De beschikking van de raadkamer waarbij wordt vastgesteld dat de rechtspleging niet kan
geregeld worden is geen verwijzingsbeschikking zoals bedoeld in artikel 135, § 2,
Wetboek van Strafvordering, waartegen de inverdenkinggestelde hoger beroep en
vervolgens onmiddellijk cassatieberoep kan instellen
24 juni 2008
P.2008.0339.N
nr. 391
Raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Beschikking tot verwijzing – Burgerlijke
partij – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat het hoger beroep
ontvankelijk doch niet gegrond verklaart – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat geen toezicht uitoefent op de
regelmatigheid van het onderzoek en dat op hogere beroepen van burgerlijke partijen is
gewezen die niet–ontvankelijk hadden moeten worden verklaard, dat geen
verwijzingsbeschikking en evenmin een beslissing inzake bevoegdheid is, behoort niet tot
de beslissingen waartegen de wet onmiddellijk cassatieberoep toestaat. (Artikelen 135, §
1, 235bis, 416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering.)
25 juni 2008
P.2007.1364.F
nr. 395
Onderzoeksgerechten – Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep –
Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen het arrest dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een
beschikking tot verwijzing is, buiten het geval van een beslissing inzake bevoegdheid,
ontvankelijk indien de bestreden beslissing op een ontvankelijk hoger beroep is gewezen
of krachtens de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling om toezicht uit te
oefenen op de regelmatigheid van de rechtspleging (Artikelen 416, tweede lid, en 539
Wetboek van Strafvordering; Artikelen 131, § 1, 135 en 235bis Wetboek van
Strafvordering.)
25 juni 2008
P.2007.1364.F
nr. 395
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Voorlopige hechtenis – Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling – Onmiddellijke
invrijheidstelling – Voorziening van de Federale Procureur – Ontvankelijkheid.
Tegen een beslissing waarbij de voorlopige hechtenis niet wordt gehandhaafd, staat geen
cassatieberoep open (Art. 31, eerste en tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
12 augustus 2008
P.2008.1225.N
nr. 431
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de bijzondere opsporingsmethoden –
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Is niet ontvankelijk het onmiddellijk cassatieberoep gericht tegen een beslissing van de
kamer van inbeschuldigingstelling gewezen in een rechtspleging bij toepassing van artikel
235ter Wetboek van Strafvordering waarbij controle wordt uitgeoefend over de toepassing
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie
belast zijn met de uitvoering van de observatie of infiltratie en de in artikel 47octies, § 1 (
tweede lid, bedoelde burger in het gedrang kan brengen.§ 5. Er wordt verder gehandeld
overeenkomstig artikel 235bis, §§ 5 en 6.Artikelen 235ter en 416 Wetboek van Strafvordering.)
In zijn arrest nr. 202/2004 van 21 december 2004 heeft het Grondwettelijk Hof de
gegevens dieals vertrouwelijk konden worden aangemerkt, beperkt tot "de fysieke
integriteit van personen die deelnemen aan de bijzondere opsporingsmethoden" en tot de
"toegepaste methoden [...] door 12 augustus 2008bepaalde technieken te verhullen", maar
de inhoud van het vertrouwelijk dossier werdP.2008.1065.N
nr. 430
Te voegen stukken.
De bepaling van artikel 31, § 3, van de Wet op de voorlopige hechtenis met betrekking tot
de voordracht van cassatiemiddelen houdt in dat een stuk dat door de eiser niet op de
griffie van het Hof van Cassatie maar op de griffie van het hof van beroep, en derhalve
niet samen met het cassatieberoep, werd neergelgd, niet kan gelden als memorie in de zin
van voormeld artikel, ook al is het samen met het dossier binnen de termijn toegekomen
op de griffie van het Hof van Cassatie. (Art. 31, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
26 augustus 2008
P.2008.1321.N
nr. 436
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden – Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Is ontvankelijk het onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat bij toepassing van artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering,
de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie controleert
2 september 2008
P.2008.1317.N
nr. 441
Stedenbouw – Stedenbouwkundige herstelvordering – Aard van de beslissing.
Het cassatieberoep van de beklaagde is voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk, in
zoverre het gericht is tegen de beslissing die op de strafvordering welke tegen die
beklaagde is ingesteld, uitspraak doet over de herstelvordering van de gemachtigde
ambtenaar, wanneer het bestreden arrest de beklaagde enerzijds akte verleent van zijn
verbintenis tot herstel van de plaats en anderzijds de uitspraak aanhoudt over de
herstelmaatregelen die de gemachtigde ambtenaar en de directrice belast met de
natuurlijke rijkdommen en het milieu van het ministerie van het Waalse Gewest tegen de
beklaagde kan vorderen indien die zijn verbintenis niet nakomt (Art. 416, eerste lid
Wetboek van Strafvordering.)
17 september 2008
P.2007.1838.F
nr. 480
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Stedenbouw – Stedenbouwkundige herstelvordering – Aard van de beslissing.
Het cassatieberoep van de beklaagde is voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk, in
zoverre het gericht is tegen de beslissing die op de strafvordering welke tegen die
beklaagde is ingesteld, uitspraak doet over de herstelvordering van de gemachtigde
ambtenaar, wanneer het bestreden arrest de beklaagde enerzijds akte verleent van zijn
verbintenis tot herstel van de plaats en anderzijds de uitspraak aanhoudt over de
herstelmaatregelen die de gemachtigde ambtenaar en de directrice belast met de
natuurlijke rijkdommen en het milieu van het ministerie van het Waalse Gewest tegen de
beklaagde kan vorderen indien die zijn verbintenis niet nakomt (Art. 416, eerste lid
Wetboek van Strafvordering.)
17 september 2008
P.2007.1838.F
nr. 480
Betekening van het cassatieberoep in het buitenland.
Wanneer de verweerder zijn woonplaats in het buitenland heeft, wordt de betekening van
het cassatieberoep door de gerechtsdeurwaarder, geacht te zijn verricht door de afgifte van
de akte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs; de volledige afgifte van de akte met de
verklaring van cassatieberoep moet authentiek, bij deurwaardersexploot, worden
vastgesteld. (Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
24 september 2008
P.2008.0169.F
nr. 498
Bevel tot onmiddellijke aanhouding – Niet–uitvoering van het bevel tot onmiddellijke
aanhouding – Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van de niet–aangehouden
beklaagde – Arrest dat het verzoek niet–ontvankelijk verklaart – Ontvankelijkheid van het
cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat gericht is tegen een arrest dat de voorlopige
hechtenis niet handhaaft, maar zich ertoe beperkt om een verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling van een beklaagde, die verzet aantekende tegen het arrest dat hem bij
verstek veroordeelt en tevens zijn onmiddellijke aanhouding beveelt, maar die niet van
zijn vrijheid is beroofd, niet ontvankelijk te verklaren bij gebrek aan belang (Artikelen
27, § 2, en 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
7 oktober 2008
P.2008.1421.N
nr. 531
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden – Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Is ontvankelijk het onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat bij toepassing van artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering
de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie controleert (Artikelen 235ter
en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547
Voorlopige hechtenis – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest van invrijheidstelling
onder voorwaarden – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen de beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling die de inverdenkinggestelde vrijlaat onder voorwaarden, is
ontvankelijk (Impliciet). (Art. 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
15 oktober 2008
P.2008.1443.F
nr. 550
Gemis aan bestaansreden – Voorlopige hechtenis – Inverdenkinggestelde in vrijheid
gesteld onder borgsom – Verzoek tot teruggave – Kamer van inbeschuldigingstelling –
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Uitspraak van de teruggave – Tenuitvoerlegging van het arrest – Cassatieberoep van het
openbaar ministerie – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat door het openbaar ministerie is ingesteld tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat de teruggave aan de inverdenkinggestelde beveelt
van een gedeelte van de borgsom die hij voor zijn invrijheidstelling had gestort, is niet
ontvankelijk bij gemis aan bestaansreden, aangezien op verzoek van de eiser de rekening
van de inverdenkinggestelde met dat gedeelte van de borgsom werd gecrediteerd.
22 oktober 2008
P.2008.0839.F
nr. 574
Brief.
De cassatievordering die is ingesteld per brief gericht aan de voorzitter van het Hof,
zonder vermelding van de datum van de bestreden beslissing en het gerecht dat de
beslissing heeft gewezen, is geen cassatieberoep (Art. 417 Wetboek van Strafvordering.)
22 oktober 2008
P.2008.1097.F
nr. 575
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de bijzondere opsporingsmethoden –
Niet regelmatige kennisgeving door de griffier aan de inverdenkinggestelde – Afwezigheid
ter terechtzitting van de inverdenkinggestelde – Laattijdig cassatieberoep –
Ontvankelijkheid.
Zo het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling die de regelmatigheid van de toegepaste bijzondere
opsporingsmethoden onderzoekt moet ingesteld worden binnen de termijn van vijftien
vrije dagen na de dag waarop het arrest is uitgesproken, kan een naderhand ingesteld
cassatieberoep nog ontvankelijk zijn indien blijkt dat een niet regelmatige kennisgeving
door de griffier aan de inverdenkinggestelde werd gedaan en deze ter terechtzitting van de
kamer van inbeschuldigingstelling niet is verschenen (Artikelen 235ter, § 2, en 373
Wetboek van Strafvordering.)
4 november 2008
P.2008.1440.N
nr. 609
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Hoger beroep tegen de beschikking tot
verwijzing ongegrond verklaard – Verzoek tot opschorting van de uitspraak van de
veroordeling – Verwerping – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid –
Onderzoeksgerechten – Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep.
Het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde, vóór de eindbeslissing op
de strafvordering, tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die, nadat
zij het hoger beroep van de voormelde inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot
verwijzing ongegrond heeft verklaard, diens verzoek tot opschorting van de uitspraak van
de veroordeling verwerpt, is niet ontvankelijk (Art. 416 Wetboek van Strafvordering.)
19 november 2008
P.2008.1054.F
nr. 649
Stedenbouw – Herstelvordering – Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest –
Herstelvorderende overheid – Verplichting tot betekening.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld door de wooninspecteur van het Vlaamse
Gewest, in zijn hoedanigheid van herstelvorderende overheid, dat niet regelmatig
betekend werd aan het openbaar ministerie en aan de partijen tegen wie het is gericht
(Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
25 november 2008
P.2008.1134.N
nr. 667
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Stedenbouw – Herstelvordering – Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest –
Herstelvorderende overheid – Verplichting tot betekening.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld door de wooninspecteur van het Vlaamse
Gewest, in zijn hoedanigheid van herstelvorderende overheid, dat niet regelmatig
betekend werd aan het openbaar ministerie en aan de partijen tegen wie het is gericht
(Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
25 november 2008
P.2008.1134.N
nr. 667
Persoon die geschaad is door een opsporingshandeling m.b.t. zijn goederen –
Rechtspleging tot vervreemding van een in beslag genomen goed – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Beslissing – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Artikel 416, tweede lid, Sv., dat de enige gevallen opsomt waarin de wet onmiddellijk
cassatieberoep toestaat tegen een voorbereidend arrest en een arrest van onderzoek,
verleent aan een derde die beweert schade te hebben geleden door een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat zijn rechtsmiddel verwerpt tegen een beslissing van de
procureur des Konings tot vervreemding van zijn in beslag genomen goed, niet het recht
om dat arrest rechtstreeks aan het toezicht van het Hof te onderwerpen omdat het hem
schade zou berokkenen die het uitgestelde cassatieberoep niet meer zou kunnen herstellen
(Art. 28octies Wetboek van Strafvordering.)
26 november 2008
P.2008.0538.F
nr. 669
Waar de beslissing waarbij de begroting van de rechtsplegingsvergoeding door de
feitenrechter wordt aangehouden geen eindbeslissing is, is de beslissing over de
burgerlijke rechtsvordering wel een eindbeslissing waartegen onmiddellijk cassatieberoep
mogelijk is.
2 december 2008
P.2008.0946.N
nr. 688

BELASTINGZAKEN
Verzoekschrift – Niet ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie – B.T.W.–
zaak – Procedure vóór 6 april 1999 – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen een arrest inzake een B.T.W.–geschil dat vóór 6 april 1999 voor
de rechtscolleges was gebracht, is niet ontvankelijk wanneer het verzoekschrift niet
ondertekend is door een advocaat bij het Hof van Cassatie (Art. 1080 Gerechtelijk
Wetboek.)
30 mei 2008
F.2006.0088.F
nr. 335
Rechtsmacht niet volledig uitgeoefend – Beslissing om de uitspraak aan te houden –
Onmiddellijk cassatieberoep.
Tegen de beslissing om de uitspraak aan te houden en de zaak naar de rol te verwijzen, die
geen uitspraak doet over een geschilpunt en met betrekking waartoe de rechter bijgevolg
zijn rechtsmacht niet volledig heeft uitgeoefend, kan geen onmiddellijk cassatieberoep
worden ingesteld. (Artikelen 19 en 1077 Gerechtelijk Wetboek.)
4 september 2008
F.2007.0054.F
nr. 450
Gewestelijke belasting – Ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad –
Cassatieberoep betekend verzoek Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door
zijn regering, verzoeke minister–president – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep, dat ingesteld is tegen een arrest dat uitspraak doet over de toepassing
van de bepalingen van een ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
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betreffende een gewestelijke belasting en op verzoek van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering, betekend is ten verzoeke van de minister–
president, is niet ontvankelijk (Art. 82 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen
van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Artikelen 703, eerste lid, en 1084
Gerechtelijk Wetboek; Art. 38 Bijzondere Wet 12 jan. 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen; Art. 2 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 25
jan. 1990 houdende delegatie van bevoegdheid betreffende de procedures voor de
gerechten.)
4 september 2008
F.2006.0133.F
nr. 449
Ondertekening – Vlaams Gewest – Leegstandheffing voor bedrijfsruimten – Betwisting
inzake de registratie in de inventaris.
Een geschil over de registratie van een onroerend goed in de inventaris voor geheel of
gedeeltelijk verlaten of verwaarloosde bedrijfsruimten, moet op het vlak van de
gerechtelijke procedure aangezien worden als een geschil met betrekking tot de
leegstandsheffing voor bedrijfsruimten; hieruit volgt dat voor wat deze geschillen betreft
het verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige niet moet worden ondertekend
door een advocaat bij het Hof van Cassatie (Art. 378 Wetboek Inkomstenbelastingen
1992; Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 15, § 1, en 33 Decr. 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten.)
12 september 2008
F.2007.0040.N
nr. 472
Cassatieberoep vanwege de belastingplichtige – Ondertekening – Neerlegging.
Zoals inzake inkomstenbelastingen mag inzake provincie– en gemeentebelastingen het
verzoekschrift in cassatie van de belastingsplichtige door een advocaat worden
ondertekend en neergelegd voor zover het cassatieberoep wordt ingesteld tegen een
eindbeslissing die is gewezen over een geschil dat werd beslecht door de fiscale rechter
als bedoeld inde artikelen 569, 32° en 632 van het Ger. W. (Art. 378 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 11 en 12 Wet 24 dec. 1996.)
12 december 2008
F.2007.0035.N
nr. 727

TUCHTZAKEN
Orde van architecten – Raad van beroep – Beslissing – Hoedanigheid van de eiser.
De nationale Raad van de Orde van architecten is niet bevoegd om, in eigen naam,
cassatieberoep in te stellen, aangezien die Orde, die optreedt door toedoen van de
nationale raad, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, de persoon is die bij wet is
aangewezen om een door een raad van beroep uitgesproken eindbeslissing voor het Hof
van Cassatie te brengen (Artikelen 33 en 37 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een
Orde der Architecten.)
13 juni 2008
D.2006.0023.F
nr. 369

CASSATIEMIDDELEN
ALGEMEEN
Wettigheidstoetsing – Echtscheiding – Beledigend overspel – Onaantastbare beoordeling
in feite – Ontvankelijkheid.
Het middel dat het Hof verzoekt de wettigheid en niet de onaantastbare beoordeling in
feite te toetsen, is ontvankelijk, aangezien het de bestreden beslissing bekritiseert omdat
de rechter, door de feiten die hij in aanmerking neemt als beledigend overspel te
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omschrijven, aan dit wettelijk begrip een betekenis geeft die het niet heeft
16 oktober 2008
C.2007.0005.F

nr. 554

BURGERLIJKE ZAKEN
Faillissement – Vennootschap – Schuldvordering – Opname – Beslissing –
Cassatiemiddel – Aandeelhouder – Ontvankelijkheid.
De aandeelhouder van een in staat van faillissement verklaarde vennootschap kan niet zelf
opkomen tegen een beslissing waarbij een schuldvordering wordt opgenomen in het
passief van de failliete boedel, ook al kan die opneming onrechtstreekse gevolgen hebben
voor het batig saldo van de vereffening van die vennootschap. (Art. 16 Wet 8 aug. 1997.)
3 januari 2008
C.2006.0680.N
nr. 6
Zittingsblad – Voorlegging – Ontstentenis – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat steunt op vermeldingen van het zittingsblad dat
niet aan het Hof in eensluidend afschrift is voorgelegd
3 januari 2008
C.2006.0496.N
nr. 5
Een procespartij kan in cassatie niet opkomen tegen een beslissing nopens de
rechtspleging die in overeenstemming met haar conclusie werd gewezen
31 januari 2008
C.2005.0372.N
nr. 74
Arbeidsovereenkomst – Einde – Ontslag om dringende reden – Werkgever –
Rechtspersoon – Natuurlijke persoon die bevoegd is om de overeenkomst te beëindigen –
Middel dat geen verband houdt met de aangevoerde wetsbepaling – Niet–
ontvankelijkheid.
Artikel 35, Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt de natuurlijke persoon niet die, wanneer
de werkgever een rechtpersoon is, bevoegd is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen;
het middel, dat de schending van die wetsbepaling aanvoert maar een grief verwoordt die
hiermee geen verband houdt, is in zoverre niet ontvankelijk. (Art. 35 Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
3 maart 2008
S.2006.0089.F
nr. 150
Aard van de betwiste administratieve rechtshandeling.
Het middel dat in het ongewisse laat of naar het oordeel van de verzoeker de beslissing
omtrent de pensioenberekening van de verweerder constitutief dan wel declaratief van
aard was is niet nauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk. (Art. 1080 Gerechtelijk
Wetboek.)
10 maart 2008
C.2006.0479.N
nr. 164
Begrip – Ontvankelijkheid.
Het middel dat gegrond is op een wettelijke bepaling die noch van openbare orde noch
dwingend is, dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd, waarvan deze evenmin op eigen
initiatief heeft kennisgenomen en dat hij niet diende toe te passen, is nieuw en derhalve
niet ontvankelijk
21 maart 2008
C.2006.0599.F
nr. 196
Opgeheven wetsbepaling.
Een middel dat schending aanvoert van een wetsartikel dat werd opgeheven, maar nadien

– 96 –
terug van kracht wordt, verwijst naar de inmiddels opnieuw van kracht zijnde bepaling
(Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
31 maart 2008
C.2007.0102.N
nr. 197
Geen verband – Niet–ontvankelijkheid.
Een middel dat geen kritiek op het bestreden arrest uitoefent, is niet ontvankelijk.
26 mei 2008
S.2006.0105.F
nr. 314
Niet–ontvankelijkheid om een reden eigen aan de cassatieprocedure – Prejudicieel
geschil – Grondwettelijk Hof.
Wanneer een middel niet ontvankelijk is op grond van een reden eigen aan de
cassatieprocedure, dienen de daarin door een partij voorgestelde prejudiciële vragen niet
aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
26 mei 2008
S.2006.0105.F
nr. 314
Ontoepasselijkheid – Ontvankelijkheid – Wettelijke bepaling – Wijziging – Geschil.
Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van een wetsbepaling, zoals
gewijzigd in een op het geschil niet toepasselijke versie (Art. 1080 Gerechtelijk
Wetboek.)
12 juni 2008
C.2007.0081.N
nr. 365
Wettelijke bepaling – Aanwijzing.
De aanwijzing in een cassatiemiddel, van een wettelijke bepaling, zonder verdere
vermeldingen, verwijst naar die bepaling zoals zij is gewijzigd of vervangen (Art. 1080
Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2008
C.2007.0081.N
nr. 365
Beslissing van de appelrechters conform die van de eerste rechter – Beslissing waartegen
de eiser in zijn appelconclusie niet opkomt – Ontvankelijkheid.
Een middel dat geen betrekking heeft op enige bepaling van openbare orde of dwingend
recht, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk wanneer het gericht is tegen een beslissing
van de appelrechters die conform de beslissing is van de eerste rechter waartegen de eiser
niet is opgekomen in zijn appelconclusie
27 juni 2008
C.2007.0384.F
nr. 411
Zelfs al raakt een middel de openbare orde of is het van dwingend recht ten voordele voor
de eiser in cassatie, toch is het nieuw en derhalve niet ontvankelijk wanneer uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat voor de feitenrechter enig feit is
aangevoerd dat met de als geschonden aangewezen bepaling verband houdt en uit de
bestreden beslissing evenmin blijkt dat die beslissing feitelijke gegevens vaststelt die
hierop betrekking hebben. (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
8 september 2008
C.2008.0026.N
nr. 456
Feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd – Verplichting voor de
rechter – Ontvankelijkheid.
Het middel dat de rechter verwijt dat hij nagelaten heeft ambtshalve de rechtsmiddelen op
te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door de partijen in het
bijzonder worden aangevoerd, en niet preciseert waarom die feiten, waaraan de partijen
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slechts één enkele kwalificatie hadden gegeven, anders zouden moeten worden
omschreven, is onduidelijk en bijgevolg niet ontvankelijk
11 september 2008
C.2007.0441.F
nr. 465
Procedurele onregelmatigheid in eerste aanleg.
Een middel dat een procedurele onregelmatigheid in eerste aanleg aanvoert, vertoont voor
de eiser in cassatie het vereiste belang wanneer ingevolge het slagen van het middel de
zaak in hoger beroep, zonder uitstel door verwijzing naar de eerste rechter, vlugger wordt
afgehandeld
26 september 2008
C.2006.0127.N
nr. 507
Substitutie van motieven – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel dat niet tot cassatie kan
leiden doordat de bestreden beslissing op grond van een door het Hof in de plaats gestelde
reden naar recht verantwoord is
26 september 2008
C.2007.0416.N
nr. 510
Substitutie van motieven – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel dat niet tot cassatie kan
leiden doordat de bestreden beslissing op grond van een door het Hof in de plaats gestelde
reden naar recht verantwoord is
26 september 2008
C.2007.0416.N
nr. 402
Vervanging van reden – Bevoegdheid van het Hof.
Ook al is het Hof bevoegd om een foutieve reden van de bestreden beslissing te
vervangen door een rechtsgrond waarmee die beslissing naar recht wordt verantwoord,
toch kan het niet, zonder buiten zijn bevoegdheid te treden, die beslissing zelf wijzigen
2 oktober 2008
C.2007.0104.F
nr. 520
Artikel dat geen verband houdt met het aangevoerde middel – Ontvankelijkheid.
Het middel dat een grief aanvoert die gegrond is op het onderzoek van een
tegenstrijdigheid en die de uitlegging van art. 159 Gw. veronderstelt, houdt geen verband
met art. 149 Gw., dat volgens het middel is geschonden, en is bijgevolg niet ontvankelijk
13 oktober 2008
S.2008.0017.F
nr. 543
Ontvankelijkheid.
Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het niet verduidelijkt waarom de gevolgen van
de uitlegging die het bestreden arrest geeft aan de wetsbepalingen die het toepast, niet
verenigbaar zijn met het vereiste dat vervat is in de verdragsbepaling waarvan het de
schending aanvoert (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden.)
13 oktober 2008
S.2008.0017.F
nr. 543
Niet–bekritiseerd bestreden arrest – Ontvankelijkheid.
Een middel dat geen kritiek op het bestreden arrest uitoefent, is niet ontvankelijk
13 oktober 2008
S.2008.0017.F

nr. 543
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Contractuele aansprakelijkheid
Ontvankelijkheid.

–

Geschonden

wetsbepaling

–

Toepassing

–

Het middel dat gericht is tegen een arrest dat zich uitsluitend baseert op de regels van de
contractuele aansprakelijkheid is niet ontvankelijk wanneer het de schending van de
artikelen 1382 en 1383 aanvoert en niet betoogt dat de appelrechters toepassing hadden
moeten maken van die wetsbepalingen (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
23 oktober 2008
C.2006.0158.F
nr. 576
Valsheid en gebruik van valse stukken – Valsheidsvordering – Ondergeschiktheid aan het
cassatiemiddel.
De valsheidsvordering die ondergeschikt is ingesteld aan het aangevoerde middel, is gelet
op de vernietiging op grond van dit middel, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. (Art.
907 Gerechtelijk Wetboek.)
3 november 2008
S.2008.0060.N
nr. 607
Niet aangevoerd middel voor de appelrechter – Rechtsregel die noch van openbare orde
noch van dwingend recht is – Ontvankelijkheid.
Nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk is het middel omtrent het verweer dat de eiseres niet
voor de appelrechters heeft gevoerd en dat de openbare orde niet raakt, noch van
dwingend recht is
7 november 2008
C.2007.0619.N
nr. 620
Brief – Bezitter – Goede trouw.
Het middel dat in burgerlijke zaken voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd, is
nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer de eiser tot cassatie hierin betoogt dat hij, in
de zin van art. 2268, B.W., brieven te goeder trouw in zijn bezit had.
10 november 2008
S.2006.0029.F
nr. 625
Reglement – Uitlegging – Bewijskracht van de akten – Toepasselijkheid –
Ontvankelijkheid.
De artikelen 1319, 1320 en 1322, B.W., die de bewijskracht van de akten betreffen, zijn
niet van toepassing op de uitlegging van een reglement; het cassatiemiddel dat die
uitlegging betwist en daarvoor die artikelen als geschonden aanwijst is dus niet
ontvankelijk (Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.)
14 november 2008
C.2008.0049.N
nr. 634
Grond van niet–ontvankelijkheid – Grondslag – Niet bekritiseerde reden – Twijfelachtige
reden.
De tegen het middel aangevoerde grond van niet–ontvankelijkheid volgens welke dat
middel geen belang heeft op grond dat de bestreden beslissing naar recht verantwoord is
door een niet bekritiseerde maar twijfelachtige reden die geen voldoende grondslag vormt
voor de bestreden beslissing, kan niet worden aangenomen.
20 november 2008
C.2007.0577.F
nr. 652
Middel uit niet–beantwoording van conclusie – Grond van niet–ontvankelijkheid – Andere
niet–bekritiseerde reden – Weerslag.
De grond van niet–ontvankelijkheid waarin betoogd wordt dat de beslissing naar recht zou
zijn verantwoord door een reden van het arrest die de eiser niet bekritiseert, heeft geen
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weerslag op de ontvankelijkheid van het middel, in zoverre het middel het gebrek aan
antwoord op eisers conclusie aanklaagt.
24 november 2008
C.2006.0490.F
nr. 657
Bestreden beslissing – Aangevochten redenen – Andere redenen – Naar recht
verantwoord dictum – Ontvankelijkheid.
Aangezien de in een onderdeel van het middel vergeefs bekritiseerde redenen volstaan om
de beslissing van het bestreden arrest te verantwoorden, kunnen de andere onderdelen van
het middel, die gericht zijn tegen overtollige overwegingen van de beslissing, niet tot
cassatie leiden en zijn ze derhalve niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
24 november 2008
C.2007.0432.F
nr. 658
Geschonden wettelijke bepalingen – Irrelevante grief – Ontvankelijkheid.
Het middel dat het arrest verwijt te oordelen dat de eisende partij een uitsluitingsgrond
aanvoert terwijl zij alleen betoogde dat het ongeval niet beantwoordde aan de
overeengekomen omschrijving van het risico, is een middel dat geen verband houdt met
de schending van de artikelen 1315 B.W. en 870 Ger. W.
24 november 2008
C.2006.0392.F
nr. 656
Middel dat geen verband houdt met de bestreden beslissing – Ontvankelijkheid.
Het middel dat geen verband houdt met de bestreden beslissing is niet ontvankelijk
27 november 2008
C.2007.0536.F
nr. 677
Gezag van gewijsde – Miskenning – Openbare orde – Ontvankelijkheid.
Het middel is niet ontvankelijk wanneer het gegrond is op de miskenning van het gezag
van gewijsde die niet voor de bodemrechter is aangevoerd, waarover deze niet op eigen
initiatief uitspraak heeft gedaan en die, in burgerlijke zaken, in de regel niet van openbare
orde is
27 november 2008
C.2007.0594.F
nr. 678
Geschonden wettelijke bepaling – Ontvankelijkheid.
Het middel dat geen verband houdt met de wettelijke bepaling waarvan de schending
wordt aangevoerd, is niet ontvankelijk
4 december 2008
C.2007.0364.F
nr. 697

STRAFZAKEN
Hof van Cassatie – Reeds beslecht geschil.
Het cassatiemiddel dat terugkomt op een betwisting die reeds door het Hof van Cassatie is
beslecht, is niet ontvankelijk
16 januari 2008
P.2008.0061.F
nr. 31
Antwoord op de schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie – Verzoek tot het
stellen van een prejudiciële vraag.
Is geen nieuw cassatiemiddel, het antwoord op de schriftelijke conclusie van het openbaar
ministerie waarbij ter ondersteuning van een voordien aangevoerde grief gevraagd wordt
een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen. (Art. 1107 Gerechtelijk Wetboek.)
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19 februari 2008

P.2007.1411.N

nr. 121

Bewijskracht – Bewijswaardering van een deskundigenverslag.
Het middel dat het arrest niet verwijt dat het beslist dat het deskundigenverslag een
vermelding bevat die niet erin voorkomt of geen vermelding bevat die wel erin voorkomt,
houdt geen grief in van miskenning van de bewijskracht van akten, te dezen het
voormelde verslag, doch oefent alleen kritiek uit op de beoordeling, door de
appelrechters, van de bewijswaarde van dat verslag (Artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek.)
22 juli 2008
P.2008.0965.F
nr. 425
Bescherming van de maatschappij – Internering – Inzage van het dossier door de
advocaat – Ontvankelijkheid.
Het middel dat voor het eerst voor het Hof wordt voorgedragen en waarin wordt
aangevoerd dat het dossier niet gedurende ten minste vier dagen ter beschikking van de
raadsman van de inverdenkinggestelde is gesteld vooraleer de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak doet over de vordering tot internering die bij haar
aanhangig is gemaakt, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk (Art. 28, derde lid Wet
Bescherming Maatschappij.)
22 juli 2008
P.2008.0965.F
nr. 425
Cassatieberoep.
De bepaling van artikel 31, § 3, van de Wet op de voorlopige hechtenis met betrekking tot
de voordracht van cassatiemiddelen houdt in dat een stuk dat door de eiser niet op de
griffie van het Hof van Cassatie maar op de griffie van het hof van beroep, en derhalve
niet samen met het cassatieberoep, werd neergelgd, niet kan gelden als memorie in de zin
van voormeld artikel, ook al is het samen met het dossier binnen de termijn toegekomen
op de griffie van het Hof van Cassatie. (Art. 31, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
26 augustus 2008
P.2008.1321.N
nr. 436
Geschonden wettelijke bepalingen.
Art. 1080 Ger.W. is niet toepasselijk op het cassatieberoep dat tegen de beslissingen van
de strafgerechten is ingesteld, aangezien de eiser de wetsbepalingen niet dient te
vermelden die volgens hem zouden zijn geschonden, op voorwaarde dat hij duidelijk de
aangevoerde onwettigheid preciseert
12 november 2008
P.2007.1531.F
nr. 627
Rechtsplegingsvergoeding – Vordering voor de appelrechter tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding – Afwezigheid van verweer – Veroordeling tot betaling van de
rechtsplegingsvergoeding – Cassatieberoep – Middel dat die veroordeling bekritiseert –
Ontvankelijkheid – Gerechtskosten.
Is nieuw, en dus niet ontvankelijk, het middel dat de veroordeling tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding bekritiseert, terwijl uit de stukken van de rechtspleging blijkt
dat voor de appelrechters de veroordeling tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding
werd gevorderd en de eisers in cassatie daarover geen verweer hebben gevoerd. (Art.
1022 Gerechtelijk Wetboek.)
18 november 2008
P.2008.0768.N
nr. 642
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Middel dat schending aanvoert van artikel 3 E.V.R.M. – Onmenselijke of vernederende
straf – Wettelijk bepaalde straf.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat de opgelegde straffen
onmenselijk of vernederend zijn, aangezien de uit te spreken straffen, daarin begrepen de
verbeurdverklaringen, wettelijk bepaald zijn en dus in het debat waren voor de
appelrechters, zodat de eiser zich daartegen kon verdedigen. (Art. 3 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
25 november 2008
P.2008.0951.N
nr. 664
Behandeling van de zaak voor het Hof – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof –
Arrest van het Grondwettelijk Hof – Verdere rechtspleging voor het Hof – Pleitnota van
één der partijen – Aanvullend middel – Ontvankelijkheid.
Na een arrest van het Grondwettelijk Hof dat antwoordt op een prejudiciële vraag gesteld
door het Hof, kan elke partij een nota neerleggen teneinde nadere toelichting te geven
over de draagwijdte van de tijdig aangevoerde middelen in het licht van het antwoord op
de prejudiciële vraag; die pleitnota kan evenwel niet het aanvoeren van een aanvullend
middel inhouden
25 november 2008
P.2007.0345.N
nr. 659
Vordering tot regeling van de rechtspleging door de raadkamer – Melding van plaats,
dag en uur van verschijning – Tijdig verzoekschrift tot het stellen van bijkomende
onderzoekshandelingen – Regeling van de rechtspleging spijts schorsing van de
procedure – Hoger beroep – Afwezigheid van exceptie geput uit de niet–schorsing van de
procedure – Bevestiging van de beroepen beschikking – Cassatieberoep – Middel dat de
niet–schorsing van de procedure bekritiseert – Ontvankelijkheid.
Is nieuw, en dus niet ontvankelijk, het middel dat aanvoert dat de kamer van
inbeschuldigingstelling ten onrechte de beroepen beschikking bevestigt die de regeling
van de rechtspleging niet heeft geschorst niettegenstaande tijdig een verzoekschrift tot het
stellen van bijkomende onderzoekshandelingen werd ingediend, terwijl uit de stukken van
de rechtspleging niet blijkt dat de eiseres in cassatie het middel voor de appelrechters
heeft aangevoerd (Art. 127, §§ 2 en 3 Wetboek van Strafvordering.)
9 december 2008
P.2008.0765.N
nr. 711

BELASTINGZAKEN
Wettelijke verdragsbepalingen – Niet–vermelding van het algemeen rechtsbeginsel van de
voorrang van het gemeenschapsrecht op alle nationale normen – Ontvankelijkheid.
Het middel is niet ontvankelijk wanneer het enkel de schending van wettelijke
verdragsbepalingen aanvoert, maar niet de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van de voorrang van het gemeenschapsrecht op alle nationale normen (Art. 1080
Gerechtelijk Wetboek.)
4 april 2008
F.2006.0100.F
nr. 205
Toepassing van de nieuwe wettelijke bepalingen – Verzuim – Nadeel.
Een partij, die in haar conclusie die genomen is vóór de wetswijziging, de rechter
verzoekt uitspraak te doen op grond van een wettelijke bepaling, wat laatstgenoemde
doet, heeft er belang bij tegen die beslissing op te komen wanneer deze verplicht is een
nieuwe wettelijke geldende bepaling die de vorige vervangt toe te passen, en nalaat dat te
doen en haar aldus nadeel berokkent.
13 juni 2008
F.2006.0130.F
nr. 373
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Miskenning van de bewijskracht van een akte – Te voegen stuk – Overneming van de
bewoordingen van de akte – Ontvankelijkheid.
Het middel dat is afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een akte is niet
ontvankelijk wanneer de bestreden beslissing de bewoordingen van die akte niet
overneemt en de eiser de akte niet regelmatig tot staving van zijn cassatieberoep overlegt
(Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.)
6 november 2008
F.2007.0026.F
nr. 617

CONSUMENTENKREDIET
Feitelijk huishouden – Lening – Schuld – Hoofdelijkheid – Verplichtingen van de
kredietgever.
Wanneer twee consumenten, die samen een huishouden hebben, een lening aanvragen en
bereid zijn die lening hoofdelijk aan te gaan, mag de kredietgever rekening houden met
hun gezamenlijke terugbetalingsmogelijkheden, om te beoordelen of die consumenten in
staat zullen zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen na te komen.
(Artikelen 10, 11 en 15 Wet 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet.)
7 januari 2008
C.2006.0637.F
nr. 12

DADING
Handelszaken – Faillissement – Vordering tot delging van het passief – Vordering van de
curator – Dading met de schuldige zaakvoerder.
Wanneer de curator die namens de failliete boedel optreedt, een dading aangaat met de
schuldige zaakvoerder, verbindt hij aldus onherroepelijk de benadeelde schuldeisers
10 december 2008
P.2008.0939.F
nr. 714

DAGVAARDING
Gedinginleidende akte gevolgd door verstek – Betekening – Onregelmatigheid – Gevolg –
Verdere rechtsplegingen.
De onregelmatige betekening van de gedinginleidende akte, gevolgd door verstek voor de
eerste rechter, brengt geen nietigheid mee van de regelmatig op verzet en in hoger beroep
ingestelde rechtsplegingen.
6 februari 2008
P.2007.1497.F
nr. 87
Strafzaken – Bijkomende dagvaarding door het openbaar ministerie – Voorwaarden –
Wettigheid.
Het openbaar ministerie, als vervolgende partij, kan steeds, zelfs tijdens het verloop van
het proces, bijkomende dagvaardingen achtereenvolgens laten betekenen tot precisering
van de feiten of een uitbreiding van de incriminatieperiode op voorwaarde dat voor de
rechter ten gronde de mogelijkheid wordt gegeven tegenspraak te voeren; het feit dat die
bijkomende dagvaarding wordt betekend nadat reeds door de beklaagde zijn standpunt is
meegedeeld omtrent de eerder uitgebrachte dagvaarding, tast het eerlijk karakter van het
proces niet aan en laat het recht op verdediging onverkort, noch is de loyauteitsplicht van
het openbaar ministerie zoals bepaald in artikel 28bis, § 3, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, hierdoor miskend
2 september 2008
P.2008.0393.N
nr. 439
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DESKUNDIGENONDERZOEK
Opstarten – Verzoeker – Termijn – Bevoegdheid van de rechter.
Het is de rechter die een deskundigenonderzoek beveelt, niet verboden een termijn te
bepalen voor het opstarten van het onderzoek door de partij die het gevorderd heeft of die
bij de uitvoering ervan belang heeft. (Art. 875 Gerechtelijk Wetboek.)
25 januari 2008
C.2007.0268.F
nr. 65
Voorschot – Betwisting.
Het arrest dat beslist dat de eiseres de deskundige binnen de maand van haar vordering
een voorschot moet storten, ontzegt de partijen het recht niet om het door de deskundige
gevraagde voorschot te betwisten en de rechter die het deskundigenonderzoek bevolen
heeft, te vorderen om het bedrag van het voorschot te bepalen na hen gehoord te hebben.
(Art. 990 Gerechtelijk Wetboek.)
25 januari 2008
C.2007.0268.F
nr. 65
Opstarten – Termijn – Bevoegdheid van de rechter – Aard van de beslissing.
De rechter die een deskundigenonderzoek beveelt en een termijn voor het indienen van
het verslag bepaalt, kan ook een termijn bepalen waarbinnen de meest gerede partij het
deskundigenonderzoek moet opstarten; de beslissing om een dergelijke termijn te bepalen,
vormt geen veroordelende beslissing. (Artikelen 963, 976 en 1495 Gerechtelijk Wetboek.)
25 januari 2008
C.2007.0268.F
nr. 65
Strafzaken – Opdracht van de deskundige – Verbod om de taak van berechting over te
dragen – Overdracht van rechtsmacht.
Uit de omstandigheid alleen dat de opdracht van de deskundige erin bestaat de
persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde te bestuderen en alle inlichtingen te
verschaffen die nuttig zijn om de waarheid aan het licht te brengen, kan geen overdracht
van rechtsmacht aan de deskundige worden afgeleid.
18 juni 2008
P.2008.0407.F
nr. 381
Strafzaken – Aanstelling van de deskundige door de onderzoeksrechter – Opdracht van de
deskundige – Beschrijving van de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde – Reëel
karakter van de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter.
Het reële karakter van de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter, belet
niet dat deze een deskundige opdraagt de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde te
beschrijven.
18 juni 2008
P.2008.0407.F
nr. 381
Strafzaken – Deskundigenadvies – Eerbiediging van het vermoeden van onschuld.
Het arrest dat vermeldt dat de deskundige de beklaagde niet verwijt dat hij zich als
slachtoffer voordoet van de feiten waarvan hij in verdenking wordt gesteld, en welke hij
betwist, en oordeelt dat het deskundigenverslag, in het kader van een wetenschappelijk
onderzoek, de eigenschappen benadrukt van een manipulerende persoonlijkheid die
zonder ophouden voor slachtoffer speelt, miskent het algemeen rechtsbeginsel van het
vermoeden van onschuld niet.
18 juni 2008
P.2008.0407.F
nr. 381
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DIEFSTAL EN AFPERSING
Diefstal – Materieel element – Zaak die aan een ander toebehoort – Medisch dossier dat
bewaard wordt in een ziekenhuis – Toepassing.
Uit de artikelen 15, § 1 en 17quater, § 1, Ziekenhuiswet en 1, §§ 1 en 3 en 6, § 1 van het
koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene
minimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier moet voldoen, volgt dat het medisch
dossier aan het ziekenhuis toebehoort en niet aan een individuele arts.
16 september 2008
P.2007.1572.N
nr. 476
Diefstal – Aangetast rechtsgoed – Materiële handeling van de beklaagde.
Een handeling van een beklaagde betreffende een bepaalde zaak ten nadele van een
bepaalde persoon kan of een diefstal of een heling uitmaken, die beide misdrijven zijn
tegen de eigendom (Artikelen 461 en 505 Strafwetboek.)
9 december 2008
P.2008.0697.N
nr. 709

DOUANE EN ACCIJNZEN
Gefabriceerde tabak – Fiscaal stelsel – Artikel 15, eerste lid, wet van 3 april 1997 –
Wetswijziging ingevolge artikel 324 Programmawet van 22 dec. 2003 – Draagwijdte van
de wetswijziging.
Artikel 42, eerste lid, Wet Accijnsproducten, en artikel 15, eerste lid, wet van 3 april
1997, betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, bepalen, sedert hun wijziging
door, respectievelijk, artikel 320 en 324, van de Programmawet, van 22 december 2003,
dat de accijns die verschuldigd is op accijnsproducten, die naar aanleiding van een
overtreding op basis, al naar het geval, van artikel 39, Wet Accijnsproducten, of van
artikel 13, van de wet van 3 april 1997, effectief in beslag worden genomen en naderhand
worden verbeurdverklaard, of bij wege van transactie aan de Schatkist worden afgestaan,
niet opeisbaar is; deze wetswijziging, die niet de straffen voor de overtredingen, maar de
accijnsschuld betreft, heeft geen onmiddellijke werking op de vóór haar inwerkingtreding
definitief verschuldigd geworden accijns
29 januari 2008
P.2007.1434.N
nr. 69
Gefabriceerde tabak – Fiscaal stelsel – Artikel 15, eerste lid, wet van 3 april 1997 –
Wetswijziging – Artikel 324 Programmawet van 22 dec. 2003 – Wetswijziging die niet de
straf maar enkel de accijnsschuld betreft – Werking in de tijd.
Artikel 42, eerste lid, Wet Accijnsproducten, en artikel 15, eerste lid, wet van 3 april
1997, betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, bepalen, sedert hun wijziging
door, respectievelijk, artikel 320 en 324, van de Programmawet, van 22 december 2003,
dat de accijns die verschuldigd is op accijnsproducten, die naar aanleiding van een
overtreding op basis, al naar het geval, van artikel 39, Wet Accijnsproducten, of van
artikel 13, van de wet van 3 april 1997, effectief in beslag worden genomen en naderhand
worden verbeurdverklaard, of bij wege van transactie aan de Schatkist worden afgestaan,
niet opeisbaar is; deze wetswijziging, die niet de straffen voor de overtredingen, maar de
accijnsschuld betreft, heeft geen onmiddellijke werking op de vóór haar inwerkingtreding
definitief verschuldigd geworden accijns
29 januari 2008
P.2007.1434.N
nr. 69
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Artikel 42, eerste lid, Wet Accijnsproducten – Wetswijziging – Artikel 320 Programmawet
van 22 dec. 2003 – Wetswijziging die niet de straf maar enkel de accijnsschuld betreft –
Werking in de tijd.
Artikel 42, eerste lid, Wet Accijnsproducten, en artikel 15, eerste lid, wet van 3 april
1997, betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, bepalen, sedert hun wijziging
door, respectievelijk, artikel 320 en 324, van de Programmawet, van 22 december 2003,
dat de accijns die verschuldigd is op accijnsproducten, die naar aanleiding van een
overtreding op basis, al naar het geval, van artikel 39, Wet Accijnsproducten, of van
artikel 13, van de wet van 3 april 1997, effectief in beslag worden genomen en naderhand
worden verbeurdverklaard, of bij wege van transactie aan de Schatkist worden afgestaan,
niet opeisbaar is; deze wetswijziging, die niet de straffen voor de overtredingen, maar de
accijnsschuld betreft, heeft geen onmiddellijke werking op de vóór haar inwerkingtreding
definitief verschuldigd geworden accijns
29 januari 2008
P.2007.1434.N
nr. 69
Artikel 42, eerste lid, Wet Accijnsproducten – Wetswijziging ingevolge artikel 320
Programmawet van 22 dec. 2003 – Draagwijdte van de wetswijziging.
Artikel 42, eerste lid, Wet Accijnsproducten, en artikel 15, eerste lid, wet van 3 april
1997, betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, bepalen, sedert hun wijziging
door, respectievelijk, artikel 320 en 324, van de Programmawet, van 22 december 2003,
dat de accijns die verschuldigd is op accijnsproducten, die naar aanleiding van een
overtreding op basis, al naar het geval, van artikel 39, Wet Accijnsproducten, of van
artikel 13, van de wet van 3 april 1997, effectief in beslag worden genomen en naderhand
worden verbeurdverklaard, of bij wege van transactie aan de Schatkist worden afgestaan,
niet opeisbaar is; deze wetswijziging, die niet de straffen voor de overtredingen, maar de
accijnsschuld betreft, heeft geen onmiddellijke werking op de vóór haar inwerkingtreding
definitief verschuldigd geworden accijns
29 januari 2008
P.2007.1434.N
nr. 69
Verbeurdverklaring – Veroordeling tot betaling van de tegenwaarde in geval van niet–
wederoverlegging – Aard.
De veroordeling inzake douane en accijnzen tot betaling van de tegenwaarde bij niet–
wederoverlegging van verbeurdverklaarde goederen is een civielrechtelijk gevolg van de
strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring
12 februari 2008
P.2007.1562.N
nr. 105
Wet 22 okt. 1997 – Artikel 23 – Verbeurdverklaring – Aard.
Daar de verbeurdverklaring van art. 23 van de wet van 22 okt. 1997, een straf is, namelijk
een bijzondere verbeurdverklaring in de zin van de artikelen 42, §§ 1 en 2, en 43 van het
Strafwetboek en van artikel 21ter van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering,
verplicht deze laatste wetsbepaling de rechter die een eenvoudige schuldigverklaring
uitspreekt, niettemin die verbeurdverklaring uit te spreken (Art. 21ter Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering; Art. 23 Wet 22 okt. 1997; Artikelen 42, §§ 1 en 2,
en 43 Strafwetboek.)
12 februari 2008
P.2007.1562.N
nr. 105
Misdrijven – Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een
zelfde misdadig – Geldboete – Bijzonder karakter – Wijze van berekening.
Uit het bijzonder karakter van de geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan de
verschuldigde rechten of een veelvoud ervan, volgt dat wanneer verschillende dergelijke
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feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, en
voor zover de verschillende geldboetes berekend moeten worden overeenkomstig de
ontdoken rechten, de krachtens art. 65 Strafwetboek uit te spreken enige geldboete moet
berekend worden op de som van de door die misdrijven ontdoken rechten (Art. 65
Strafwetboek.)
12 februari 2008
P.2007.1546.N
nr. 104
Invoer van accijnsproducten vanuit lidstaten van de Europese Gemeenschap –
Verschuldigdheid van de accijns.
Ingevolge artikel 6 Wet 10 juni 1997 is in België accijns verschuldigd bij invoer vanuit
gelijk welk land, inclusief de lidstaten van de Europese Gemeenschap
19 februari 2008
P.2007.1411.N
nr. 121
Goederen die onregelmatig binnengebracht zijn in een lidstaat van de Gemeenschap –
Doorlating naar een andere plaats in het douanegebied – Douanetussenkomst op de
eindbestemming – Regelmatigheid.
Goederen die op een bepaalde plaats onregelmatig de Europese Gemeenschap werden
binnengebracht, kunnen met toestemming van de gerechtelijke autoriteit bevoegd voor de
opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen die dergelijke bijzondere onderzoeksmethode regelen, doorgelaten
worden naar een andere plaats in het douanegebied met het oog op een tussenkomst van
de douane op de eindbestemming
19 februari 2008
P.2007.1411.N
nr. 121
Goederen vermeld in het douanedocument – Onjuiste goederenomschrijving.
Artikel 257, § 3, AWDA beoogt de werkelijke goederen waarop de vermelding in het
douanedocument betrekking heeft
19 februari 2008
P.2007.1411.N
nr. 121
Communautair Douanewetboek – Artikel 217.1 – Artikel 221.1 – Douaneschuld –
Boeking – Wijze – Algemene Wet Douane en Accijnzen – Proces–verbaal – Prejudicieel
geschil – Vraag om uitlegging.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of de artikelen 217.1 en 221.1 van het
Communautair Douanewetboek alzo dienen te worden begrepen dat de voorgeschreven
boeking van een douaneschuld ook rechtsgeldig kan geschieden door het bedrag op te
nemen in een proces–verbaal, overeenkomstig de Algemene Wet Douane en Accijnzen
opgesteld door verbalisanten en niet door personen die bevoegd zijn dergelijk bedrag op
te nemen in de boekhouding, en of dergelijk proces–verbaal beschouwd kan worden als
een boekhouding of iedere andere drager die als zodanig dienst doet in de zin van artikel
217.1 van het Communautair Douanewetboek, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
26 februari 2008
P.2007.1543.N
nr. 130
Algemene Wet Douane en Accijnzen – Niet–aanzuivering of niet–wederoverlegging van
douane– of accijnsdocumenten – Artikel 257, § 1 – Wetens en willens tekort komen aan de
opgelegde wettelijke verplichting – Strafbaarheid.
Artikel 257, § 1, Algemene Wet Douane en Accijnzen legt de titularis of de cessionaris
van een douane– of accijnsdocument, waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging
ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, de wettelijke verplichting op erop toe te zien
en ervoor in te staan dat de aanzuivering of de wederoverlegging wordt verricht, zodat het
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feit zelf van de niet–aanzuivering of de niet–overlegging inhoudt dat de titularis of de
cessionaris van het document wetens en willens aan de hem opgelegde wettelijke
verplichting is tekort gekomen; hij is alleen dan niet strafbaar, wanneer hij geloofwaardig
maakt dat zijn nalaten het gevolg was van overmacht of onoverwinnelijke dwaling
26 februari 2008
P.2006.1518.N
nr. 129
Algemene Wet Douane en Accijnzen – Navorderingen wegens overtredingen, fraudes en
misdrijven – Verjaringstermijn.
Op de navorderingen wegens overtredingen, fraudes en misdrijven inzake douane en
accijnzen is de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen van het burgerlijk recht
toepasselijk, dit is de verjaringstermijn ingesteld door artikel 2262bis, §1, Burgerlijk
Wetboek
26 februari 2008
P.2007.1543.N
nr. 130
Communautair Douanewetboek – Artikel 221.3 – Douaneschuld – Boeking – Mededeling
– Termijn – Mededeling na het verstrijken van de termijn – Voorwaarde – Draagwijdte –
Prejudicieel geschil – Vraag om uitlegging.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 221.3 van het Communautair
Douanewetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging door artikel 1 van de
Verordening (EEG) nr. 2700/2000, alzo dient te worden begrepen dat de mogelijkheid van
de douaneautoriteiten om buiten de termijn van drie jaren te rekenen vanaf het ontstaan
van de douaneschuld tot een rechtsgeldige mededeling van het geboekte bedrag te kunnen
overgaan wanneer deze schuld ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling is
ontstaan, slechts geldt ten aanzien van de persoon die aan deze strafrechtelijk vervolgbare
handeling ten grondslag ligt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen.
28 februari 2008
P.2006.1518.N
nr. 129
Algemene Wet Douane en Accijnzen – Navorderingen wegens overtredingen, fraudes en
misdrijven – Verjaringstermijn.
Op de navorderingen wegens overtredingen, fraudes en misdrijven inzake douane en
accijnzen is de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen van het burgerlijk recht
toepasselijk, dit is de verjaringstermijn ingesteld door artikel 2262bis, §1, Burgerlijk
Wetboek
28 februari 2008
P.2006.1518.N
nr. 129
Communautair Douanewetboek – Artikel 221.1 – Douaneschuld – Boeking – Mededeling
– Rechtsgeldigheid van de mededeling – Prejudicieel geschil – Vraag om uitlegging.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 221.1 van het Communautair
Douanewetboek alzo dient begrepen te worden dat de voorgeschreven mededeling van
een douaneschuld aan de belastingplichtige slechts rechtsgeldig kan geschieden na de
boeking ervan, met andere woorden, of de in artikel 221.1 van het Communautair
Douanewetboek voorgeschreven mededeling van een douaneschuld aan de
belastingplichtige steeds door de boeking ervan dient te zijn voorafgegaan teneinde
rechtsgeldig te zijn, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen.
28 februari 2008
P.2006.1518.N
nr. 129
Vordering van de administratie – Vordering tot toepassing van boeten,
verbeurdverklaringen of het sluiten van fabrieken of werkplaatsen – Veroordeling bij
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eenvoudige schuldigverklaring – Wettigheid.
De veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring van artikel 21ter, Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, kan ook worden toegepast op de vorderingen welke strekken
tot de enkele toepassing van boeten, verbeurdverklaringen of het sluiten van fabrieken of
werkplaatsen bedoeld in artikel 281, §§1 en 2, A.W.D.A.
1 april 2008
P.2007.1824.N
nr. 199
Douane – Extern communautair douanevervoer – Aangever – Hoedanigheid van
accijnsschuldenaar – Artikel 314 Programmawet 22 dec. 2003 – Aard.
Is geen interpretatieve wet het artikel 314 van de Programmawet van 22 december 2003
dat artikel 6bis invoegt in de Wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop,
krachtens welke bepaling de hoedanigheid van douaneschuldenaar tevens de
hoedanigheid van accijnsschuldenaar insluit (Art. 314 Programmawet 22 dec. 2003; Art.
6bis Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
24 april 2008
F.2007.0014.N
nr. 252
Douaneschuld – Invordering – Mededeling aan de schuldenaar – Verplichting tot
voorafgaande "boeking" – Begrip – Gevolgen van niet–boeking – Artikelen 217 en 221
Communautair Douanewetboek – Uitlegging – Prejudiciële vraag – Verplichting voor het
Hof.
Wanneer voor het Hof de vragen rijzen naar wat dient te worden verstaan onder het begrip
"boeking" van de douaneschuld en naar de juridische gevolgen van het niet–boeken van
het bedrag aan rechten voor de mededeling ervan aan de schuldenaar, welke vragen
slechts kunnen worden opgelost door een uitlegging van de artikelen 217 en 221 van het
Communautair Douanewetboek, is het Hof verplicht daaromtrent prejudiciële vragen te
stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap.
22 mei 2008
C.2007.0172.N
nr. 311
Voorlopige hechtenis – Voorlopige invrijheidstelling tegen borgstelling – Artikel 114,
tweede lid, Sv. – Raadkamer – Bevoegdheid.
Uit artikel 114, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat de voorlopige
invrijheidstelling tegen borgstelling in elke stand van de zaak gevraagd en verleend kan
worden, volgt niet dat de raadkamer uitsluitend bevoegd is om te beslissen over een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.
10 juni 2008
P.2008.0831.N
nr. 362
Voorlopige hechtenis – Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Ontslag van onderzoek
van de onderzoeksrechter – Dagvaarding voor de correctionele rechtbank door de
administratie van douane en accijnzen – Bevoegd rechtscollege.
Na het ontslag van onderzoek van de onderzoeksrechter en de dagvaarding door de
administratie van de douane en accijnzen voor de correctionele rechtbank, is het
rechtscollege dat kennis neemt van de grond van de zaak alleen bevoegd om te beslissen
over de aanvraag van de verdachte teneinde de voorlopige invrijheidstelling te bekomen
10 juni 2008
P.2008.0831.N
nr. 362
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Accijnsmisdrijf – Bewijs – Geschriften – Niet–overeenstemmende gegevens in
handelsboeken, handelsgeschriften, – Artikel 205 AWDA – Bijzonder en weerlegbaar
bewijsmiddel.
Artikel 205 AWDA, dat bepaalt dat wanneer de ambtenaren der douane en accijnzen
vaststellen dat de handelsboeken, de handelsgeschriften of de handelsdocumenten van een
handelaar gegevens bevatten die niet overeenstemmen wat betreft de aan– en verkoop van
met rechten of met accijns belaste goederen of goederen waarvoor bedragen bij invoer of
bij uitvoer kunnen worden toegekend, die boeken, geschriften en documenten kunnen
worden ingeroepen als bewijs van de vaststelling van een fraude dezer rechten zolang het
tegendeel niet bewezen is, voorziet in een bijzonder en weerlegbaar bewijsmiddel inzake
douane en accijnzen, zonder afbreuk te doen aan de andere toepasselijke bewijsmiddelen,
onder meer de processen–verbaal van de ambtenaren, bedoeld in artikel 272 AWDA.
16 september 2008
P.2008.0622.N
nr. 478
Accijnsmisdrijf – Bewijs – Geschriften – Niet–overeenstemmende gegevens in
handelsboeken, handelsgeschriften, – Geen neerlegging of overlegging van deze
geschriften – Bijzonder en weerlegbaar bewijsmiddel – Artikel 205 AWDA –
Toepassingsvoorwaarde – Bewijs van bestaan en inhoud van deze geschriften door
andere middelen.
De wettigheid van de toepassing van artikel 205 AWDA vereist niet dat de
handelsboeken, de handelsgeschriften of de handelsdocumenten van de handelaar
daadwerkelijk als overtuigingsstukken voorhanden zijn of de strafrechter worden
overgelegd; het bewijs van het bestaan en de inhoud ervan kan eventueel met andere aan
het recht beantwoordende middelen worden geleverd.
16 september 2008
P.2008.0622.N
nr. 478
Misdrijf – Proces–verbaal – Proces–verbaal laattijdig opgesteld – Beklaagde – Recht van
verdediging – Beoordeling door de bodemrechter.
De omstandigheid alleen dat een proces–verbaal waarin misdrijven inzake douane en
accijnzen zijn vastgesteld, laattijdig werd opgemaakt, betekent niet automatisch dat het
recht van verdediging werd miskend; het staat aan de rechter om dienaangaande naar de
feiten te oordelen (Artikelen 267 en 268 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
1 oktober 2008
P.2008.0288.F
nr. 514
Communautair Douanewetboek – Artikel 221, derde lid – Douaneschuld ontstaan vóór de
inwerkingtreding van het communautair douanewetboek – Invordering – Aard van deze
bepaling – Gevolg – Toepassing in de tijd.
Bij het verstrijken van de in artikel 221, lid 3, Communautair Douanewetboek gestelde
termijn verjaart de actie tot invordering van de douaneschuld, onverminderd de in dit
artikel vastgestelde uitzondering, hetgeen gelijkstaat met de verjaring en dus met het
tenietgaan van de schuld zelf, zodat, gelet op deze aldus geformuleerde regel, artikel 221,
lid 3, anders dan de leden 1 en 2 van dit artikel, als een materiële bepaling dient te worden
aangemerkt, en derhalve niet kan worden toegepast op de invordering van een
douaneschuld die vóór 1 januari 1994 is ontstaan; wanneer de douaneschuld vóór de
inwerkingtreding van het Communautair Douanewetboek op 1 januari 1994 is ontstaan,
valt de verjaring van deze douaneschuld onder de op dat tijdstip geldende materiële regels
en niet onder de artikelen 220 en 221, Communautair Douanewetboek, ook al is de
procedure tot invordering van de schuld na 1 januari 1994 aangevat
7 oktober 2008
P.2008.0570.N
nr. 527
Producten waarop een accijns is gevestigd – Visitatierecht van de ambtenaren van de
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administratie – Panden in welke enig bedrijf wordt uitgeoefend – Bedrijf.
Art. 193, Algemene Wet Douane en Accijnzen, onderwerpt alle panden in welke enig
bedrijf wordt uitgeoefend op wiens product een accijns is gevestigd, aan de visitatie van
de ambtenaren van de administratie; onder de term "bedrijf" wordt iedere bedrijvigheid
verstaan die bijdraagt tot de productie of het verkeer van rijkdommen, zoals het laden,
lossen of verpakken, in een daartoe bestemde loods, van de bij wet bepaalde goederen.
(Art. 193 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977; Art. 196 Algemene Wet 26 aug. 1822.)
5 november 2008
P.2008.1046.F
nr. 611
Producten waarop een accijns is gevestigd – Visitatierecht van de ambtenaren van de
administratie.
Het visitatierecht dat is toegekend aan de ambtenaren van douane en accijnzen, van alle
panden in welke enig bedrijf wordt uitgeoefend op wiens product een accijns is gevestigd,
wordt beperkt door een verbod op de uitoefening ervan vóór vijf uur 's morgens en nà
negen uur 's avonds, doch is niet aan een voorafgaande toestemming onderworpen; opdat,
buiten de tolkring, een huiszoeking naar recht zou zijn verricht, is daarentegen niet alleen
vereist dat zij tussen vijf uur 's morgens en negen uur 's avonds plaatsvindt, maar ook dat
zij, enerzijds, wordt toegestaan door de politierechter van het rechtsgebied waarin het te
doorzoeken gebouw gelegen is en, anderzijds, wordt verricht met bijstand van die
magistraat of van een door hem gemachtigde openbare ambtenaar; deze
vormvoorschriften beschermen de onschendbaarheid van de woonst doch gelden alleen
voor de gebouwen of erven van particulieren, m.a.w. de bewoonde ruimten ten aanzien
waarvan de gebruikers hun recht op eerbiediging van het privé–leven kunnen doen gelden
(Artikelen 193 en 197 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
5 november 2008
P.2008.1046.F
nr. 611

DWANGSOM
Stedenbouw – Herstel van plaats in de vorige staat – Herstelvordering van de burgerlijke
partij.
Artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet 1999, houdt niet in dat aan de burgerlijke partij die
het herstel in de oorspronkelijke staat ten laste van de beklaagde bekomt, geen dwangsom
kan worden toegekend. (Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 149, § 1, en 150
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
24 juni 2008
P.2008.0179.N
nr. 390
Opheffing, opschorting of vermindering – Onmogelijkheid aan de hoofdveroordeling te
voldoen – Beoordeling – Criteria.
Als uitgangspunt voor de beoordeling van de onmogelijkheid tot naleving van de
hoofdveroordeling, die door de veroordeelde wordt aangevoerd als grond van zijn
vordering tot opheffing, opschorting of vermindering van de dwangsom, gelden de
inspanningen en de zorgvuldigheid die hij sedert de uitspraak aan de dag heeft gelegd,
zodat de beoordeling van die onmogelijkheid in beginsel dient te gebeuren aan de hand
van feiten en omstandigheden die zich sedert de uitspraak hebben voorgedaan. (Art.
1385quinquies Gerechtelijk Wetboek; Art. 4 Eenvormige Beneluxwet betreffende de
dwangsom.)
17 oktober 2008
C.2006.0070.N
nr. 555
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Opheffing, opschorting of vermindering – Onmogelijkheid aan de hoofdveroordeling te
voldoen – Beoordeling – Criteria – Fouten van vóór de veroordeling.
Ingeval de onmogelijkheid van de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen,
die door deze wordt aangevoerd als grond van zijn vordering tot opheffing, opschorting of
vermindering van de dwangsom, het gevolg is van door de veroordeelde voor de
veroordeling gemaakte fouten, mag de rechter hiermede, zij het slechts onder bijzondere
omstandigheden, rekening houden (Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek; Art. 4
Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.)
17 oktober 2008
C.2006.0070.N
nr. 555
Opheffing, opschorting van de looptijd of vermindering – Blijvende onmogelijkheid om
aan de hoofdveroordeling te voldoen – Bestaan, aard en gevolgen van de onmogelijkheid
te voldoen – Onaantastbare beoordeling van de feitenrechter.
Overeenkomstig artikel 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan de rechter
die een dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde de dwangsom
opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de
dwangsom verminderen ingeval van blijvende onmogelijkheid voor de veroordeelde om
aan de hoofdveroordeling te voldoen; de feitenrechter oordeelt onaantastbaar over het
bestaan, de aard en de gevolgen van een blijvende onmogelijkheid voor de veroordeelde
om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
28 oktober 2008
P.2008.0643.N
nr. 586
Vordering tot opheffing, opschorting of vermindering – Dwangsomrechter – Bevoegdheid.
De rechter die kennisneemt van een vordering tot opheffing, opschorting of vermindering
van de dwangsom, is in zijn hoedanigheid van dwangsomrechter niet bevoegd om kennis
te nemen van een vordering die strekt tot vaststelling dat de hoofdveroordeling werd
nagekomen (Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek; Art. 4, eerste lid Bijlage Benelux
Overeenkomst 26 nov. 1973 houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom.)
14 november 2008
C.2005.0421.N
nr. 631
Vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke
– Artikel 6, Verdrag Benelux–Gerechtshof – Vraag ambtshalve opgeworpen door het Hof
van Cassatie – Dwangsom – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1
Verdrag Benelux–Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, zoals de vraag 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.)
14 november 2008
C.2005.0421.N
nr. 631
Vordering tot uitlegging of verbetering van het veroordelend vonnis – Uitvoerbare kracht.
Het instellen van een vordering tot uitlegging of verbetering van een vonnis heeft niet tot
gevolg dat de uitvoerbare kracht ervan geschorst wordt; dit is evenmin het geval voor de
tenuitvoerlegging van de aan het uit te leggen of te verbeteren vonnis verbonden
dwangsom
(Art. 2251 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 793, 794 en 1385octies
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Gerechtelijk Wetboek.)
5 december 2008

C.2007.0057.N

nr. 700

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
GRONDEN
Beledigend overspel – Onaantastbare beoordeling in feite – Cassatiemiddel –
Wettigheidstoetsing – Ontvankelijkheid.
Het middel dat het Hof verzoekt de wettigheid en niet de onaantastbare beoordeling in
feite te toetsen, is ontvankelijk, aangezien het de bestreden beslissing bekritiseert omdat
de rechter, door de feiten die hij in aanmerking neemt als beledigend overspel te
omschrijven, aan dit wettelijk begrip een betekenis geeft die het niet heeft
16 oktober 2008
C.2007.0005.F
nr. 554

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
Feiten bestaande uit grove beledigingen – Vergelijking van respectieve schuld – Eerdere
ontrouw – Weerslag.
Inzake echtscheiding bestaat er geen vergelijking van respectieve schuld, zodat de
vaststelling alleen dat een echtgenoot vroeger reeds ontrouw is geweest, niet volstaat om
aan de fout van de andere zijn beledigend karakter te ontnemen.
25 april 2008
C.2007.0528.F
nr. 256
Feiten bestaande uit grove beledigingen – Voorwaarden voor de beledigende aard –
Beoordeling.
De beledigende aard van het gedrag van een echtgenoot en de zwaarwichtigheid van die
beledigende aard volgen niet uitsluitend uit een intrinsiek verzuim van de
huwelijksplichten, maar moeten beoordeeld worden op grond van alle omstandigheden
eigen aan de zaak, en m.n. van het feit dat zij voor de echtgenoot beledigend zijn (Art.
231 Burgerlijk Wetboek.)
25 april 2008
C.2007.0528.F
nr. 256
Beslissing – Heropening van het debat – Vordering tot wijziging van de maatregelen –
Ontvankelijkheid.
Wanneer het hof van beroep uitspraak gedaan heeft over een vordering tot voorlopige
maatregelen inzake echtscheiding op grond van bepaalde feiten en de heropening van het
debat bevolen heeft alvorens uitspraak te doen over een andere vordering, kan het, bij die
gelegenheid, niet kennisnemen van de vordering tot wijziging van de beslissing die het
gewezen heeft, aangezien die vordering voor de voorzitter van de rechtbank moet worden
gebracht (Art. 775, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1280, al. 9 Gerechtelijk
Wetboek.)
23 mei 2008
C.2006.0607.F
nr. 313
Nieuwe wet – Opheffing van de echtscheidingsgronden – Toepassing van de nieuwe wet –
Overgangsbepaling – Eindvonnis.
De artikelen 229, 231 en 232, van het Burgerlijk Wetboek, die de opsomming bevatten
van de bij de wet van 27 april 2007 opgeheven echtscheidingsgronden, blijven van
toepassing op de procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en bed die zijn
ingeleid voor de inwerkingtreding van deze wet en waarvoor geen eindvonnis is
uitgesproken; de wet verstaat onder eindvonnis de rechterlijke beslissing die
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onherroepelijk uitspraak doet over de vordering tot echtscheiding of scheiding van tafel en
bed. (Art. 42, § 2, tweede lid Wet 27 april 2007.)
11 september 2008
C.2008.0088.F
nr. 466
Nieuwe wet – Opheffing van de echtscheidingsgronden – Toepassing van de nieuwe wet –
Overgangsbepaling – Vonnis dat de echtscheiding uitspreekt op grond van bepaalde
feiten – Hoger beroep.
De vroegere artikelen 229, 231 en 232, van het Burgerlijk Wetboek, die de opsomming
bevatten van de echtscheidingsgronden, blijven van toepassing op het hoger beroep tegen
een vonnis dat de echtscheiding van de partijen uitspreekt op grond van één van die
bepalingen. (Art. 42, § 2, tweede lid Wet 27 april 2007.)
11 september 2008
C.2008.0088.F
nr. 466
Feitelijke scheiding – Vermoeden van toerekenbaarheid – Omkering.
De omkering van het vermoeden van de toerekenbaarheid van de feitelijke scheiding, die
enkel tot gevolg heeft dat de andere echtgenoot de in de artikelen 299, 300 en 301 B.W.
bedoelde rechten worden ontzegd, is niet uitgesloten wanneer de andere echtgenoot de
echtscheiding reeds verkregen heeft op grond van overspel of grove beledigingen (Art.
306 Burgerlijk Wetboek.)
22 december 2008
C.2007.0089.F
nr. 747

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN
Uitkering na echtscheiding – Inkomsten van de uitkeringsplichtige echtgenoot – Bijdrage
tot levensonderhoud voor de uitkeringsplichtige echtgenoot – Uitsluiting.
De bijdrage tot levensonderhoud die de echtgenoot die een uitkering na echtscheiding
verschuldigd is, van zijn ouders ontvangt, is niet inbegrepen in de goederen en inkomsten
waarop die uitkering kan worden toegekend. (Art. 301, § 1 Burgerlijk Wetboek.)
30 oktober 2008
C.2007.0192.F
nr. 596

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN
Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen – Bestuurshandeling door een van de
echtgenoten alleen vóór het instellen van de echtscheidingsvordering – Draagwijdte.
Het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, werkt ten aanzien van
de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terug tot op de dag waarop de vordering werd
ingesteld; tot dat tijdstip wordt het gemeenschappelijk vermogen door de ene of de andere
echtgenoot bestuurd onder voorbehoud van ieder van hen om de bestuurshandelingen van
de andere te eerbiedigen, behoudens de mogelijkheid nietigverklaring te vorderen of
vergoeding ten bate van het gemeenschappelijk vermogen (Art. 1278 Gerechtelijk
Wetboek; Artikelen 1415, 1416 en 1422, 3° Burgerlijk Wetboek.)
29 mei 2008
C.2006.0636.N
nr. 329

EED
Vonnisgerechten – Strafzaken – Bewijs – Getuigenverhoor – Artikel 934, Ger. W. –
Toepasselijkheid.
Artikel 934 Gerechtelijk Wetboek is niet toepasselijk in strafzaken (Artikelen 155, 189,
211 en 317 Wetboek van Strafvordering.)
10 juni 2008
P.2007.1773.N
nr. 360
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Burgerlijke zaken – Gedingbeslissende eed – Ondergeschikte vordering.
Het hof van beroep dat oordeelt dat de vordering van de eiser niet verjaard is, maar
desondanks de slechts in ondergeschikte orde (voor het geval zou geoordeeld worden dat
ze wel verjaard is) de door de eiser gevorderde gedingbeslissende eed aan de verweerder
oplegt, schendt het beschikkingsbeginsel; de omstandigheid dat de eiser pas heeft laten
gelden dat het hof van beroep ultra petita had beslist nadat de eed werd afgelegd, houdt
niet in dat hij instemde met de eerdere beslissing van het hof; de eiser, die zich gegriefd
voelde door het beleid van zijn zaak, vermocht er de voorkeur aan te geven slechts tegen
de beslissingen van het hof van beroep op te komen nadat de zaak was afgehandeld. (Art.
1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
26 juni 2008
C.2006.0405.N
nr. 401

EIGENDOM
Mede–eigendom – Rechtsvorderingen – Mede–eigenaar – Algemene vergadering –
Beslissing – Onregelmatigheid – Vordering in rechte – Basisakte – Reglement van mede–
eigendom – Dwingende wet – Tegenstrijdigheid.
De mede–eigenaar die zich wil beroepen op de onregelmatigheid van een beslissing van
de algemene vergadering, moet dit doen binnen de bij wet voorgeschreven drie maanden,
zelfs als die onregelmatigheid het gevolg is van een strijdigheid van een bepaling van de
basisakte of van het reglement van mede–eigendom met een dwingende wetsbepaling
(Art. 577–9, § 2 Burgerlijk Wetboek.)
4 februari 2008
C.2006.0348.F
nr. 82

ENERGIE
Tarief voor de toegang tot het transmissienet van elektriciteit – Tarief voor het bijkomend
vermogen – Berekeningswijze.
Artikel 4, § 3, K.B. 4 april 2001, dat verwijst naar één enkel tarief voor het bijkomend
vermogen, sluit niet uit dat voornoemd tarief verscheidene samenlopende
berekeningswijzen van dat bijkomend vermogen inhoudt. (Art. 4, §§ 1, 1° en 4, tweede lid
K.B. 4 april 2001; Art. 5, §§ 1, 1°, 4° en 5°, 2, 2e lid, 5, 2e lid en 6,2e lid K.B. 4 april
2001.)
11 januari 2008
C.2007.0107.F
nr. 22
Tarief voor de toegang tot het transmissienet van elektriciteit – Afgenomen energie.
Onder het begrip "energie afgenomen door een netgebruiker" moet niet worden verstaan
de energie die van dat net wordt afgenomen, maar wel de totaliteit van de energie die
voornoemde gebruiker heeft verbruikt, wanneer hij zich ook ten dele bij een lokale
productie–eenheid bevoorraadt; het tarief dat in functie van de afgenomen energie wordt
vastgelegd, hoeft niet rechtstreeks van die energiestroom af te hangen, noch ermee in
verhouding te staan. (Art. 4, §§ 1, 1° en 4, tweede lid K.B. 4 april 2001; Art. 5, §§ 1, 1°,
4° en 5°, 2, 2e lid, 5, 2e lid en 6,2e lid K.B. 4 april 2001.)
11 januari 2008
C.2007.0107.F
nr. 22
Vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen – Verklaring van
openbaar nut – Privaat domein.
De wetgever verwijst met het gebruik van het begrip "privaat domein" in artikel 11 van de
Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door
middel van leidingen niet enkel naar het privaat domein van de overheid maar had ook de
private erven van burgers op het oog. (Art. 11 Wet 12 april 1965 betreffende het vervoer
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van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.)
28 februari 2008
C.2005.0216.N

nr. 141

Vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen – Verklaring van
openbaar nut.
De verklaring van openbaar nut voorzien in artikel 10 van de Wet van 12 april 1965
betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
heeft tot gevolg dat de begunstigde gemachtigd wordt om privé–gronden te gebruiken
voor de aanleg van leidingen; na het verkrijgen van die verklaring en van de eventuele
noodzakelijke vergunningen en mits het respecteren van de termijn van de kennisgeving
aan de betrokken eigenaar kan die begunstigde de rechten uitoefenen die verbonden zijn
aan de wettelijke erfdienstbaarheid en kan hij, zelfs bij verzet van de betrokken eigenaar,
de werken uitvoeren die verband houden met de uitoefening van die wettelijke
erfdienstbaarheid, zodat het onder die voorwaarden uitvoeren van die werken niet tot
gevolg heeft dat de eigenaar, die de erfdienstbaarheid moet dulden, door geweld of
feitelijkheid wordt ontzet uit zijn bezit en dit zou kunnen bestrijden met een
bezitsvordering (Art. 1370 Burgerlijk Wetboek; Art. 10 Wet 12 april 1965 betreffende
het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.)
28 februari 2008
C.2005.0216.N
nr. 141
Elektrische energie – Kabels – Verplaatsing – Betaling van de kosten – Openbaar domein
– Bevelgever tot verplaatsing – Bevoegdheid of hoedanigheid van de bevelgever.
Het middel faalt naar recht, wanneer het betoogt dat de kosten voor het verplaatsen van
kabels op een openbaar domein ten laste zijn van de onderneming die de plaatsing heeft
verricht, zodra voldaan is aan één van de vier voorwaarden bepaald in artikel 13, derde
lid, W. 20 maart 1925, ongeacht de bevoegdheid of de hoedanigheid van degene die het
bevel geeft tot verplaatsing
14 maart 2008
C.2007.0208.F
nr. 183

ERFDIENSTBAARHEID
Wettelijke erfdienstbaarheid – Energie – Vervoer van gasachtige producten en andere
door middel van leidingen – Verklaring van openbaar nut.
De verklaring van openbaar nut voorzien in artikel 10 van de Wet van 12 april 1965
betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
heeft tot gevolg dat de begunstigde gemachtigd wordt om privé–gronden te gebruiken
voor de aanleg van leidingen; na het verkrijgen van die verklaring en van de eventuele
noodzakelijke vergunningen en mits het respecteren van de termijn van de kennisgeving
aan de betrokken eigenaar kan die begunstigde de rechten uitoefenen die verbonden zijn
aan de wettelijke erfdienstbaarheid en kan hij, zelfs bij verzet van de betrokken eigenaar,
de werken uitvoeren die verband houden met de uitoefening van die wettelijke
erfdienstbaarheid, zodat het onder die voorwaarden uitvoeren van die werken niet tot
gevolg heeft dat de eigenaar, die de erfdienstbaarheid moet dulden, door geweld of
feitelijkheid wordt ontzet uit zijn bezit en dit zou kunnen bestrijden met een
bezitsvordering (Art. 1370 Burgerlijk Wetboek; Art. 10 Wet 12 april 1965 betreffende
het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.)
28 februari 2008
C.2005.0216.N
nr. 141
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ERFENISSEN
Plaatsvervulling – Begrip – Langstlevende echtgenoot – Toepasselijkheid rationae
personae.
De plaatsvervulling is een fictie van de wet die niet ten goede komt aan de langstlevende
echtgenoot. (Art. 739 Burgerlijk Wetboek.)
27 juni 2008
C.2004.0414.F
nr. 409
Beding omtrent een toekomstige nalatenschap – Verbod – Aard – Gevolgen –
Bekrachtiging – Verjaringstermijn.
De bepaling die voorzag dat men een nalatenschap die nog niet is opengevallen niet kan
verwerpen en evenmin omtrent zodanige nalatenschap enig beding kan maken, zelfs niet
met toestemming van hem wiens nalatenschap het betreft, raakte de openbare orde
(Artikelen 1130, tweede lid, en 1304 Burgerlijk Wetboek.)
31 oktober 2008
C.2006.0445.N
nr. 599

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL
Termijn – Tijdstip waarop de termijn een aanvang neemt – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Uitspraak over de tenuitvoerlegging – Betrokkene in vrijheid
gelaten onder voorwaarden – Betekening van de bestreden beslissing – Vorm – Afgifte
van het deurwaardersexploot op het politiecommissariaat – Cassatieberoep.
De betekening van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zich uitspreekt
over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, heeft tot doel de termijn
van het cassatieberoep te doen ingaan; de betekening aan de betrokkene zelf is een
substantiële vormvereiste, zodat de betekening van het arrest door de loutere afgifte van
het exploot aan het politiecommissariaat, overeenkomstig artikel 37 Gerechtelijk
Wetboek, de termijn voor het cassatieberoep niet kan doen ingaan
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322
Opeenvolgende Europese aanhoudingsbevelen – Artikel 28, § 1, Wet Voorlopige
Hechtenis – Toepasselijkheid.
Artikel 28, § 1 Wet Voorlopige Hechtenis is niet van toepassing voor de
uitvoerbaarverklaring van het Europees aanhoudingsbevel.
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322
Verzoek tot aanhouding en overlevering van een verdachte – Draagwijdte.
Wanneer de uitvaardigende rechterlijke autoriteit met het Europees aanhoudingsbevel
enkel verzoekt om de aanhouding en de overlevering van een persoon die ervan verdacht
is een strafbaar feit te hebben gepleegd, omdat zij tegen die persoon in de uitvaardigende
Staat een strafvordering wil instellen of instelt, geeft die uitvaardigende rechterlijke
autoriteit daarmee te kennen die strafvervolging niet aan de uitvoerende autoriteit te
willen overlaten; het Europees aanhoudingsmandaat is bijgevolg geen officieel bericht als
bedoeld in artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322
Onderzoeksgerechten – Uitspraak over de tenuitvoerlegging – Misdaad – Verzachtende
omstandigheden – Bevoegdheid.
Het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel spreekt zich niet uit over de strafvordering; hieruit volgt dat wanneer
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het misdrijf dat het voorwerp uitmaakt van het Europees aanhoudingsbevel een misdaad
is, dit onderzoeksgerecht geen verzachtende omstandigheden in aanmerking kan nemen
die verantwoorden dat slechts correctionele straffen worden uitgesproken, zodat een
kortere verjaringstermijn van toepassing is. (Artikelen 4, 4° en 17, § 4 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322
Tenuitvoerlegging – Voorwaarden – Beoordelingsbevoegdheid van de rechter – Grenzen
– Wettigheid – Regelmatigheid.
De rechter die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel vermag de wettigheid en de regelmatigheid ervan niet te beoordelen,
maar alleen of de voorwaarden van de tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig de
artikelen 4 tot 8, van de Wet van 19 december 2003 zijn vervuld (Artikelen 2, § 4 en 4
tot 8 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
17 juni 2008
P.2008.0914.N
nr. 378
Inhoud – Vermelding van de telastleggingen – Vaststelling van de telastleggingen aan de
hand van de omschrijving van de feiten.
De omstandigheid dat niet alle telastleggingen woordelijk in het Europees
aanhoudingsbevel zouden vermeld zijn, staat niet eraan in de weg dat de rechter het
bestaan ervan aan de hand van de omschrijving van de feiten kan vaststellen, en dat hij
wettig over de tenuitvoerlegging van dit aanhoudingsbevel kan oordelen. (Artikelen 2, § 4
en 4 tot 8 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
17 juni 2008
P.2008.0914.N
nr. 378
Inhoud – Draagwijdte.
De gegevens die het Europees aanhoudingsbevel krachtens artikel 2, § 4, van de Wet van
19 december 2003 moet bevatten, zijn niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; zij
dienen enkel tot voorlichting van de onderzoeksrechter die, rekening houdend met alle
omstandigheden zoals vermeld in het aanhoudingsbevel en zoals voor hem aangevoerd
door de betrokkene, slechts in de gevallen bij wet bepaald de tenuitvoerlegging ervan kan
weigeren (Artikelen 2, §§ 4, 5, en 6 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
17 juni 2008
P.2008.0914.N
nr. 378
Artikel 4, 5°, Wet Europees aanhoudingsbevel – Weigeringsgrond.
De bepaling van artikel 4, 5°, Wet Europees aanhoudingsbevel houdt een
weigeringsgrond in met betrekking tot het bestaan van ernstige redenen op grond van
concrete elementen dat de uitvaardigende staat van het Europees aanhoudingsbevel de
fundamentele rechten van de betrokken persoon in gevaar zou brengen
24 juni 2008
P.2008.0967.N
nr. 393
Tenuitvoerlegging – Overlevering van de opgespoorde persoon – Uitvaardiging van een
aanvullend Europees aanhoudingsbevel – Procedure van tenuitvoerlegging –
Onderzoeksgerechten – Overgeleverde persoon – Vertegenwoordigd in België door zijn
advocaat – Vaststelling van de niet–verschijning van de advocaat – Regelmatigheid van
de beslissing.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat vaststelt dat de raadsman van de
overgeleverde persoon niet is verschenen ofschoon hij regelmatig was opgeroepen,
verantwoordt zijn beslissing over de tenuitvoerlegging van een door een buitenlandse
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gerechtelijke overheid uitgevaardigd aanvullend Europees aanhoudingsbevel naar recht en
miskent het recht van verdediging van de betrokkene niet. (Art. 31, § 1 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
25 juni 2008
P.2008.0962.F
nr. 399
Beschikking van tenuitvoerlegging – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Bericht om te verschijnen – Ontvangst – Beoordeling.
Schendt artikel 17, §3, eerste lid, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel en miskent het algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging van
het recht van verdediging, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling de
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel bevestigt, als uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de betrokkene, die in vrijheid was
gesteld en niet was bijgestaan door een raadsman, het bericht om te verschijnen dat bij
bovenvermeld artikel is bepaald, heeft ontvangen voor de zitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling waarop de zaak was vastgesteld en werd behandeld, noch dat hij
op die zitting is verschenen (Art. 17, §3, eerste lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel.)
12 augustus 2008
P.2008.1280.N
nr. 432
Voorwaarden – Onderzoek – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verplichting.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is niet naar recht verantwoord
wanneer noch uit de vermeldingen, noch uit de redenen die het overneemt, blijkt dat de
appelrechters het onderzoek hebben verricht dat bij de artikelen 16, § 1, tweede lid, en 17,
§ 4, eerste lid, Wet 19 december 2003 betreffende het Europees Aanhoudingsbevel, is
voorgeschreven.
12 augustus 2008
P.2008.1222.F
nr. 433
Kamer van inbeschuldigingstelling – Beslissing in hoger beroep over de tenuitvoerlegging
van het Europees aanhoudingsbevel – Eenparigheid – Toepassing.
Het voorschrift van artikel 211bis, Wetboek van Strafvordering is niet van toepassing op
de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die in toepassing van artikel 17, §
4, Wet Europees Aanhoudingsbevel uitspraak moet doen in hoger beroep over de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en daarbij alleen het toezicht
bepaald bij artikel 16, § 1, tweede lid, van voormelde wet dient uit te oefenen.
4 november 2008
P.2008.1548.N
nr. 610
Tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, uitgaande van een andere
Lidstaat – Raadkamer – Beslissing tot tenuitvoerlegging onder voorwaarde van
terugzending teneinde de straf te – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Verificatie van de voorwaarden – Verplichting.
De kamer van inbeschuldigingstelling, waar het hoger beroep aanhangig is gemaakt tegen
de beschikking van de raadkamer om de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel afhankelijk te stellen van de voorwaarde die bij artikel 8, Wet 19 dec.
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel is bepaald, namelijk dat de betrokkene
naar België wordt teruggezonden teneinde aldaar de straf te ondergaan die tegen hem in
de uitvaardigende Staat is uitgesproken, dient, ofschoon deze beslissing voordelig is voor
de appellant, na te gaan of de toepassingsvoorwaarden van het voormelde artikel verenigd
zijn. (Artikelen 8, 16, § 1, tweede lid, en 17, § 4 Wet 19 dec. 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel.)
10 december 2008
P.2008.1767.F
nr. 718
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Facultatieve
weigeringsgrond
Motiveringsverplichting.

–

Kamer

van

inbeschuldigingstelling

–

De kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over de uitvoering van een Europees
aanhoudingsbevel, is in beginsel enkel verplicht te motiveren waarom zij een van de in
artikel 6 Wet Europees Aanhoudingsbevel vermelde facultatieve weigeringsgronden
toepast; zij moet daarentegen niet de redenen vermelden waarom zij die gronden niet
toepast; wanneer evenwel de persoon op wie een Europees aanhoudingsbevel betrekking
heeft, de rechter vraagt een van de facultatieve weigeringsgronden van artikel 6 Wet
Europees Aanhoudingsbevel toe te passen, moet de kamer van inbeschuldigingstelling
daarop enkel een ter zake dienend antwoord geven dat steun vindt in gegevens waarover
ze beschikt.
23 december 2008
P.2008.1803.N
nr. 752

EUROPESE UNIE
PREJUDICIELE GESCHILLEN
Geschil omtrent de uitlegging van de verordening nr 40/94 van de Raad van 20 december
1993 inzake het Gemeenschapsmerk – Geschil opgeworpen in een bij het Hof van
Cassatie aanhangige zaak – Verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag.
Wanneer vragen omtrent de uitlegging van de artikelen 9.1.a) en 9.2.d) van de
Verordening nr 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk
opgeworpen worden voor het Hof van cassatie, dient het Hof, alvorens uitspraak te doen,
deze vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te stellen met het
oog op de uitlegging van voormelde artikelen. (Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
7 februari 2008
C.2004.0432.N
nr. 91
Hof van Justitie – Het stellen van een prejudiciële vraag – Draagwijdte van een clausule.
Het middel dat ervan uitgaat dat de werknemer die ouderschapsverlof neemt in de vorm
van een vermindering van de arbeidsprestaties, bij eenzijdige beëindiging door de
werkgever tijdens die periode van ouderschapsverlof, recht heeft op een
opzeggingsvergoeding berekend op basis van het loon waarop hij recht had voor voltijdse
prestaties, werpt een vraag op over de uitlegging van de clausule 2, punten 4, 5, 6 en 7 van
de in bijlage bij de Richtlijn 96/34/EG van 3 juni 1996 opgenomen raamovereenkomst
inzake ouderschapsverlof, die ingevolge de artikelen 1, 2 en 3 van deze richtlijn de Lid–
staten verbinden wat het te bereiken resultaat betreft. Enkel het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen is ingevolge artikel 234 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschappen bevoegd om daarover bij wijze van prejudiciële beslissing
uitspraak te doen.
25 februari 2008
S.2007.0027.N
nr. 126
Douane en accijnzen – Communautair Douanewetboek – Artikel 217.1 – Artikel 221.1 –
Douaneschuld – Boeking – Wijze – Algemene Wet Douane en Accijnzen – Proces–verbaal
– Prejudicieel geschil – Vraag om uitlegging.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of de artikelen 217.1 en 221.1 van het
Communautair Douanewetboek alzo dienen te worden begrepen dat de voorgeschreven
boeking van een douaneschuld ook rechtsgeldig kan geschieden door het bedrag op te
nemen in een proces–verbaal, overeenkomstig de Algemene Wet Douane en Accijnzen
opgesteld door verbalisanten en niet door personen die bevoegd zijn dergelijk bedrag op
te nemen in de boekhouding, en of dergelijk proces–verbaal beschouwd kan worden als
een boekhouding of iedere andere drager die als zodanig dienst doet in de zin van artikel
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217.1 van het Communautair Douanewetboek, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
26 februari 2008
P.2007.1543.N
nr. 130
Douane en accijnzen – Communautair Douanewetboek – Artikel 221.3 – Douaneschuld –
Boeking – Mededeling – Termijn – Mededeling na het verstrijken van de termijn –
Voorwaarde – Draagwijdte – Prejudicieel geschil – Vraag om uitlegging.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 221.3 van het Communautair
Douanewetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging door artikel 1 van de
Verordening (EEG) nr. 2700/2000, alzo dient te worden begrepen dat de mogelijkheid van
de douaneautoriteiten om buiten de termijn van drie jaren te rekenen vanaf het ontstaan
van de douaneschuld tot een rechtsgeldige mededeling van het geboekte bedrag te kunnen
overgaan wanneer deze schuld ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling is
ontstaan, slechts geldt ten aanzien van de persoon die aan deze strafrechtelijk vervolgbare
handeling ten grondslag ligt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen.
28 februari 2008
P.2006.1518.N
nr. 129
Douane en accijnzen – Communautair Douanewetboek – Artikel 221.1 – Douaneschuld –
Boeking – Mededeling – Rechtsgeldigheid van de mededeling – Vraag om uitlegging.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 221.1 van het Communautair
Douanewetboek alzo dient begrepen te worden dat de voorgeschreven mededeling van
een douaneschuld aan de belastingplichtige slechts rechtsgeldig kan geschieden na de
boeking ervan, met andere woorden, of de in artikel 221.1 van het Communautair
Douanewetboek voorgeschreven mededeling van een douaneschuld aan de
belastingplichtige steeds door de boeking ervan dient te zijn voorafgegaan teneinde
rechtsgeldig te zijn, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen.
28 februari 2008
P.2006.1518.N
nr. 129
E.E.X.–Verordening – Beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Tenuitvoerlegging –
Rechtsmiddel – Partij – Begrip – Uitlegging – Hof van Justitie E.G. – Hof van Cassatie –
Prejudiciële vraag – Verplichting.
Wanneer de uitlegging van artikel 43.1, van de Verordening van de Raad (EG) nr 44/2001
van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (E.E.X.–Vo) voor het
Hof van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, in casu in een zaak waar de
vraag rijst of de schuldeiser die in de naam en voor rekening van zijn schuldenaar een
vordering uitoefent, een partij is in de zin van dat artikel, dit is een partij die een
rechtsmiddel kan instellen tegen een beslissing op het verzoek om verklaring van
uitvoerbaarheid, ook al is hij niet formeel als procespartij opgetreden in het geding waarin
een andere schuldeiser van die schuldenaar om die verklaring vroeg, verzoekt het Hof van
Cassatie het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om bij wijze van
prejudiciële beslissing uitspraak te doen
10 april 2008
C.2006.0409.N
nr. 216
Verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen – Artikelen 217 en 221 Communautair
Douanewetboek – Uitlegging – Hof van Cassatie.
Wanneer voor het Hof de vragen rijzen naar wat dient te worden verstaan onder het begrip
"boeking" van de douaneschuld en naar de juridische gevolgen van het niet–boeken van
het bedrag aan rechten voor de mededeling ervan aan de schuldenaar, welke vragen
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slechts kunnen worden opgelost door een uitlegging van de artikelen 217 en 221 van het
Communautair Douanewetboek, is het Hof verplicht daaromtrent prejudiciële vragen te
stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap.
22 mei 2008
C.2007.0172.N
nr. 311

VERDRAGSBEPALINGEN
Schending van het gemeenschapsrecht – Schade – Tijdig in te stellen beroep – Niet tijdig
ingesteld – Aansprakelijkheid van de Lidstaat.
Wanneer een nationale belasting als strijdig met het gemeenschapsrecht aangemerkt
wordt, maar de belastingplichtige het beroep tot terugvordering van de onverschuldigd
betaalde bedragen niet tijdig heeft ingesteld hoewel hij daartoe de gelegenheid heeft
gehad, vormt het niet–instellen van dat beroep een eigen rechtsgrond van de geleden
schade, waardoor de Lidstaat die de onrechtmatige rechtsnorm heeft ingevoerd, niet
aansprakelijk gesteld kan worden (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
23 juni 2008
C.2005.0012.F
nr. 389
Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord – Bevoegdheid – Territoriale
bevoegdheid – Insolventieprocedures – Opening – Centrum van de voornaamste belangen
van de schuldenaar, gelegen op het grondgebied van een lidstaat – Bevoegdheid van de
rechtscolleges van een andere lidstaat – Voorwaarden – Vestiging op het grondgebied
van die andere lidstaat.
Het arrest dat enkel vermeldt dat de eiser toegeeft nooit elders dan op het grondgebied van
een andere lidstaat activiteiten te hebben verricht, en nalaat het geheel van de objectieve
gegevens te onderzoeken die de eiser aan het hof van beroep had voorgelegd ten bewijze
dat er wel degelijk een vestiging in België bestond, verantwoordt niet naar recht zijn
beslissing dat de eiser niet over een dergelijke vestiging beschikte. (Artikelen 2, h) en 3.2
Verordening Raad E.G. nr. 1346/2000 van 29 mei 2000.)
27 juni 2008
C.2007.0469.F
nr. 412
Verordening (EG) nr 44/2001 – Overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht –
Andere vormen.
Artikel 23.1, van de verordening (EG) nr 44/2001 van de Raad van 22 december 2000
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken vermeldt drie andere vormen om een
overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht te sluiten; het arrest dat van een
daarvan toepassing maakt, dient niet na te gaan of de toepassingsvoorwaarden van een
andere daarvan zijn nageleefd.
6 november 2008
C.2007.0476.F
nr. 615
Europese richtlijn 85/337/EEG – Vliegveld – Aanleg – Wijziging – Beoordeling van het
aanzienlijk milieu–effect – Project – Begrip – Rol van het bevoegde gerecht.
De aanpassingswerken aan de infrastructuur van een bestaand vliegveld, zonder
verlenging van de start– of landingsbaan, vormen eveneens een project in de zin van de
oorspronkelijke tekst van de richtlijn 85/337, aangezien zij met name wegens hun aard,
hun omvang en hun kenmerken, als een aanpassing van het vliegveld zelf kunnen worden
beschouwd; dat geldt met name voor de werken die beogen de activiteiten van het
vliegveld en het luchtverkeer aanzienlijk te doen toenemen; het gerecht op verwijzing
moet nagaan of de bevoegde overheid juist heeft geoordeeld of het milieu–effect van de
werken die in het hoofdgeschil in het geding zijn, diende te worden onderzocht.
(Artikelen 1, 2, 4, bijlage II, punt 12 en bijlage I, punt 7 Richtlijn 85/337/EEG van de
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Raad van 27 juni 1985.)
4 december 2008

C.2004.0582.F

nr. 696

Europese richtlijn 85/337/EEG – Vliegveld – Aanleg – Wijziging – Beoordeling van het
aanzienlijk milieu–effect – Rol van de bevoegde overheid.
De bevoegde overheid moet rekening houden met de geplande toename van de activiteit
van een vliegveld, wanneer zij het milieu–effect onderzoekt van de wijzigingen in zijn
infrastructuur om die verhoogde activiteit te ondervangen. (Artikelen 1, 2 en 4 Richtlijn
85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985.)
4 december 2008
C.2004.0582.F
nr. 696
Internationale bevoegdheid – E.E.X.–Verordening – Plaats van de verbintenis – Koop en
verkoop – Plaats van levering.
Ter bevordering van het primaire doel van eenvormigheid van de regels inzake
rechterlijke bevoegdheid om redenen van voorspelbaarheid, definieert de E.E.G.–
Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken, de plaats van levering voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke
zaken, als plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, op
autonome wijze; de gemeenschapswetgever heeft gekozen voor een plaats die op
eenvoudige wijze materieel bepaalbaar is en niet afhankelijk is van bedingen gesloten
tussen partijen, namelijk de plaats waar de goederen in werkelijkheid werden geleverd of
dienden geleverd te worden (Art. 5.1, a en b E.E.G.–Verordening nr 44/2001 van de Raad
van 22 dec. 2000.)
5 december 2008
C.2007.0175.N
nr. 702
Steunmaatregelen – Financiering – Invoering – Aanmeldingsplicht – Miskenning –
Bijdragen – Nationale rechterlijke instanties – Verplichting.
Wanneer een steunmaatregel, waarvan de wijze van financiering deel uitmaakt, met
miskenning van de aanmeldingsplicht ten uitvoer is gelegd, zijn de nationale rechterlijke
instanties in beginsel verplicht de terugbetaling te gelasten van de specifiek ter
financiering van de tot steun geheven belastingen of bijdragen (Art. 88, derde lid Verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
5 december 2008
C.2007.0145.N
nr. 701
Steunmaatregelen – Commissie – Nationale rechterlijke instanties – Bevoegdheid.
Het staat de Commissie te beoordelen of de steunmaatregelen verenigbaar zijn met de
gemeenschappelijke markt; die bevoegdheid staat los van deze van de nationale
rechterlijke instanties toe te zien op de vrijwaring van de rechten van de justitiabelen
ingeval van schending van de aanmeldingsplicht (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart
1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
5 december 2008
C.2007.0145.N
nr. 701
Steunmaatregelen – Beslissing van de Commissie – Gemeenschappelijke markt –
Verenigbaarheid – Bijdragen – Financiering – Rechtmatigheid – Terugwerkende kracht –
Geoorloofdheid.
De ingevolge een wet verleende steun stricto sensu en de ter financiering daarvan geheven
bijdragen, zijn rechtmatig voor zover zij betrekking hebben op de periode vanaf de datum
van de beschikking van de Commissie die deze steunregeling verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt verklaart; voor zover die wet met terugwerkende kracht
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bijdragen oplegt voor de periode voorafgaand aan die beschikking is ze onrechtmatig
(Art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap.)
5 december 2008
C.2007.0145.N
nr. 701
Nieuwe steunmaatregelen – Invoering – Commissie – Aanmeldingsplicht – Miskenning –
Regelmatigheid.
Geen nieuwe steunmaatregel kan geacht worden regelmatig te zijn ingevoerd als de EG–
Commissie niet tijdig door de voorafgaande procedure van het voornemen van een Lid–
Staat om hem in te voeren op de hoogte werd gebracht (Art. 88, derde lid Verdrag van 25
maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
5 december 2008
C.2007.0145.N
nr. 701
Burgerlijke zaken – Betekening – Toepassing van verordening (EG) nr. 1348/2000 – Per
post – Door de instanties – Cumulatie – Procestermijn – Vertrekpunt van de termijn.
De verordening (EG) nr 1348/2000 van de Raad voert geen enkele hiërarchie in tussen de
wijze van verzending en betekening die bepaald is in de artikelen 4 tot 11 van die
verordening en die welke bepaald is in art. 14; wanneer een betekening geschiedt op twee
van de in die verordening bepaalde wijzen, m.n., enerzijds per post, anderzijds door de
instanties, moet het punt waarop een procestermijn m.b.t. het verrichten van een
betekening ingaat, bepaald worden op grond van de eerste geldig verrichte betekening
(Artikelen 4 t.e.m. 11 en 14 Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 mei 2000.)
11 december 2008
C.2007.0333.F
nr. 719

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD
BEVOEGDHEID
Territoriale bevoegdheid – Insolventieprocedures – Opening – Centrum van de
voornaamste belangen van de schuldenaar, gelegen op het grondgebied van een lidstaat –
Bevoegdheid van de rechtscolleges van een andere lidstaat – Vestiging op het
grondgebied van die andere lidstaat.
Het arrest dat enkel vermeldt dat de eiser toegeeft nooit elders dan op het grondgebied van
een andere lidstaat activiteiten te hebben verricht, en nalaat het geheel van de objectieve
gegevens te onderzoeken die de eiser aan het hof van beroep had voorgelegd ten bewijze
dat er wel degelijk een vestiging in België bestond, verantwoordt niet naar recht zijn
beslissing dat de eiser niet over een dergelijke vestiging beschikte. (Artikelen 2, h) en 3.2
Verordening Raad E.G. nr. 1346/2000 van 29 mei 2000.)
27 juni 2008
C.2007.0469.F
nr. 412
Vordering tot delging van het passief – Exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van
koophandel.
De vordering tot delging van het passief, die met name door artikel 265 W.Venn. is
ingevoerd, kan alleen voor de rechtbank van koophandel worden ingesteld. (Artikelen
265, 409, en 530 Wetboek van vennootschappen.)
10 december 2008
P.2008.0939.F
nr. 714

RECHTSPLEGING
Vennootschap – Schuldvordering – Opname – Beslissing – Cassatiemiddel –
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Aandeelhouder – Ontvankelijkheid.
De aandeelhouder van een in staat van faillissement verklaarde vennootschap kan niet zelf
opkomen tegen een beslissing waarbij een schuldvordering wordt opgenomen in het
passief van de failliete boedel, ook al kan die opneming onrechtstreekse gevolgen hebben
voor het batig saldo van de vereffening van die vennootschap. (Art. 16 Wet 8 aug. 1997.)
3 januari 2008
C.2006.0680.N
nr. 6
Fout van een derde – Collectieve schade – Individuele schuldeiser – Vorderingsrecht.
Tijdens het faillissement kan, onder de gelding van de Faillissementswet 1851, een
individuele schuldeiser geen vergoeding krijgen voor zijn aandeel in de collectieve schade
die werd veroorzaakt door de fout van een derde; een vordering tijdens het faillissement
ingesteld door een gelaedeerde schuldeiser moet worden afgewezen als zij die strekking
heeft. (Artikelen 444, 452, 470, 479, en 487, eerste lid Wet 18 april 1851; Artikelen 496,
528, en 561, eerste lid Wet 18 april 1851.)
17 januari 2008
F.2006.0079.N
nr. 33
Rechter–commissaris – Vervanging – Voorafgaand verhoor.
° De rechtbank, die ervoor moet zorgen dat een rechter–commissaris ononderbroken
toeziet op de voortgang van de faillissementsverrichtingen en op het beheer van de
curator, kan de rechter–commissaris vervangen zonder dat zij hem voorafgaandelijk moet
horen (Art. 31, eerste lid Wet 8 aug. 1997.)
4 september 2008
C.2007.0564.F
nr. 447
Rechter–commissaris – Vervanging – Vervangende magistraat – Onderscheiden
rechterlijke ambten – Onverenigbaarheid.
Er is geen sprake van een ander rechterlijk ambt, en bijgevolg evenmin van een
onverenigbaarheid in de zin van art. 292, tweede lid, Ger. W., wanneer een rechter,
ondervoorzitter van de rechtbank, die uitspraak moet doen in de hoedanigheid van rechter,
voorzitter van een gewone kamer van voornoemde rechtbank, vroeger in dezelfde
hoedanigheid van rechter, ondervoorzitter van de rechter, van de zaak heeft
kennisgenomen (Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
4 september 2008
C.2007.0564.F
nr. 447
Vonnis van faillietverklaring – Verstek – Verzet.
De bepalingen van artikel 14, vierde lid, van de Faillissementswet beogen de
faillissementsprocedure te uniformiseren en de snelle en efficiënte afwikkeling ervan te
verzekeren; zij zijn bijgevolg ook van toepassing op het vonnis waarbij het verzet tegen
een bij verstek gewezen vonnis van faillietverklaring, hetzij, niet ontvankelijk, hetzij,
ongegrond wordt verklaard; zij hebben als bijzonder recht voorrang op de
gemeenrechtelijke regeling (Art. 14 Wet 8 aug. 1997.)
7 november 2008
C.2007.0619.N
nr. 620
Faillissement – Vordering tot delging van het passief – Vordering van de curator –
Dading met de schuldige zaakvoerder.
Wanneer de curator die namens de failliete boedel optreedt, een dading aangaat met de
schuldige zaakvoerder, verbindt hij aldus onherroepelijk de benadeelde schuldeisers
10 december 2008
P.2008.0939.F
nr. 714
Faillissement – Vordering in rechte – Vordering tot delging van het passief – Vordering
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van de curator – Gezamenlijke vordering van de benadeelde schuldeisers – Voorwerp.
Wanneer de vordering tot delging van het passief samen met deze van de curator wordt
ingesteld, kan de vordering van de schuldeisers alleen strekken tot vergoeding van hun
eigen nadeel, dat losstaat van het verlies van hun schuldvordering op de vennootschap of
volgt uit een fout die geen verband houdt met die welke het collectief nadeel heeft
veroorzaakt (Artikelen 265, 409, en 530 Wetboek van vennootschappen.)
10 december 2008
P.2008.0939.F
nr. 714
Faillissement – Curator – Vorderingsrechten – Vordering tegen een derde die instaat
voor de schulden van de gefailleerde.
De noodzaak van een efficiënte afwikkeling van het faillissement en de gelijke
behandeling van de schuldeisers, maken dat de curator gerechtigd is de vorderingsrechten
uit te oefenen tegen een derde die heeft in te staan voor de schulden van de gefailleerde
wanneer die gehoudenheid bestaat tegen alle schuldeisers, ook al behoren die
vorderingsrechten niet aan de gefailleerde toe
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746
Faillissement – Curator – Algemene opdracht.
De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefailleerde te gelde te
maken en het provenu te verdelen
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)
Door de failliet gesloten lopende overeenkomst – Beëindiging door de curator –
Noodzakelijkheid – Bewijslast.
Het staat aan de curator te bewijzen dat de beëindiging van een door de failliet gesloten
lopende overeenkomst noodzakelijk is voor het beheer van de boedel. (Art. 46 Wet 8 aug.
1997.)
10 april 2008
C.2005.0527.N
nr. 215
Door de failliet gesloten lopende overeenkomst – Beëindiging door de curator – Criteria.
Wanneer het noodzakelijk is voor het beheer van de boedel, dit is wanneer de voortzetting
van de overeenkomst gesloten door de failliet de vereffening van de boedel belet of
abnormaal bezwaart, kan de curator een einde maken aan een door de failliet gesloten
lopende overeenkomst, zelfs wanneer door die overeenkomst rechten worden verleend die
aan de boedel tegenwerpelijk zijn; het loutere feit dat de goederen hierdoor een mindere
verkoopwaarde hebben, verhindert op zich beschouwd niet de normale afwikkeling van
het faillissement (Art. 46 Wet 8 aug. 1997.)
10 april 2008
C.2005.0527.N
nr. 215
Persoonlijke zekerheidsstelling – Bevrijding.
Het is de bedoeling van de wetgever dat de rechtbank enkel de natuurlijke personen die
zich persoonlijk zeker stelden voor de gefailleerde zou bevrijden die door hun
bereidwilligheid verplicht zijn om diens schulden te delgen, terwijl zij geen persoonlijk
belang hebben bij de betaling van die schulden (Art. 80, derde lid Wet 8 aug. 1997; Art.
10 Wet 20 juli 2005.)
26 juni 2008
C.2007.0596.N
nr. 404
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Persoonlijke zekerheidsstelling – Kosteloze aard.
De kosteloze aard van de persoonlijke zekerheidsstelling is het ontbreken van enig
economisch voordeel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, dat de persoonlijke
zekerheidssteller kan genieten van de zekerheidsstelling (Art. 80, derde lid Wet 8 aug.
1997; Art. 10 Wet 20 juli 2005.)
26 juni 2008
C.2007.0596.N
nr. 404
Persoonlijke zekerheidsstelling – Kosteloze aard.
De kosteloze aard van de persoonlijke zekerheidsstelling is het ontbreken van enig
economisch voordeel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, dat de persoonlijke
zekerheidssteller kan genieten van de zekerheidsstelling (Art. 80, derde lid Wet 8 aug.
1997; Art. 10 Wet 20 juli 2005.)
26 juni 2008
C.2007.0546.N
nr. 403
Persoonlijke zekerheidsstelling – Bevrijding.
Het is de bedoeling van de wetgever dat de rechtbank enkel de natuurlijke personen die
zich persoonlijk zeker stelden voor de gefailleerde zou bevrijden die door hun
bereidwilligheid verplicht zijn om diens schulden te delgen, terwijl zij geen persoonlijk
belang hebben bij de betaling van die schulden. (Art. 80, derde lid Wet 8 aug. 1997; Art.
10 Wet 20 juli 2005.)
26 juni 2008
C.2007.0546.N
nr. 403
Schuldvordering – Opname in het passief – Aard – Borg.
De opname van een schuldvordering in het passief van een faillissement, zonder enig
voorbehoud of bezwaar, vormt, in beginsel, een onherroepelijke rechtshandeling die belet
dat de opgenomen schuldvordering nog kan worden betwist; de borg, die niet aan de
opname heeft deelgenomen, verliest door die regel evenwel niet het recht om het bedrag
van de schuldvordering te betwisten. (Art. 2036 Burgerlijk Wetboek; Art. 63 Wet 8 aug.
1997.)
18 september 2008
C.2007.0098.F
nr. 483
Verschillende vennootschappen – Vereffening als een geheel – Vorming van een enkele
boedel – Gevolg – Schulden die de baten overtreffen – Bestuurders – Kennelijk grove fout
– Aansprakelijkheid – Tekort – Vaststelling.
Indien de kennelijk grove fouten van bestuurders van vennootschappen hebben
bijgedragen tot het faillissement van afzonderlijke failliete vennootschappen die op grond
van een rechterlijke beslissing als een geheel worden vereffend met vorming van een
enkele boedel, moet het tekort, tot beloop waarvan die bestuurders persoonlijk en al dan
niet hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het geheel of een deel van de
schulden van de vennootschap, worden vastgesteld op grond van het verschil tussen baten
en schulden van de gehele boedel. (Art. 530 Wetboek van vennootschappen.)
17 oktober 2008
C.2007.0118.N
nr. 557
Schuldvordering – Opname in het passief – Recht van voorrang – Latere erkenning –
Vonnis.
De gevolgen van de opname van een schuldvordering in het passief van een failliete
boedel, zijn beperkt tot hetgeen aangegeven, deugdelijk verklaard en aanvaard is; op
voorwaarde dat de schuldeiser binnen de bij de wet bepaalde termijn optreedt, kan hij, als
zijn schuldvordering in het chirografaire passief is opgenomen, naderhand via een vonnis
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zijn recht van voorrang doen erkennen (Artikelen 63 en 72, derde lid Wet 8 aug. 1997.)
30 oktober 2008
C.2007.0402.F
nr. 597
Borgtocht – Persoonlijke zekerheidsstelling – Kosteloosheid – Beoordeling door de
rechter – Tijdstip.
Voor de beoordeling van de kosteloosheid van de borgstelling, dient de rechter zich te
plaatsen op het ogenblik waarop de zekerheidsstelling werd verleend (Art. 80, derde lid
Wet 8 aug. 1997; Art. 10, 4°, tweede lid Wet 20 juli 2005.)
14 november 2008
C.2007.0417.N
nr. 632
Borgtocht – Persoonlijke zekerheidsstelling – Kosteloze aard.
De kosteloze aard van de persoonlijke zekerheidsstelling is het ontbreken van enig
economisch voordeel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, dat de persoonlijke
zekerheidssteller kan genieten ten gevolge van de zekerheidsstelling (Art. 80, derde lid
Wet 8 aug. 1997; Art. 10, 4°, tweede lid Wet 20 juli 2005.)
14 november 2008
C.2007.0417.N
nr. 632
Faillissement – Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers.
Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers zijn de rechten die voortvloeien uit de
schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief van het faillissement
wordt vermeerderd of het actief ervan verminderd; wegens de schade die aldus is
veroorzaakt aan de gezamenlijke goederen en rechten die het gemeenschappelijk
onderpand van de schuldeisers vormen, is die fout de oorzaak van een voor hen collectief
nadeel en krenkt zij de rechten die zij, gelet op de aard ervan, tezamen bezitten
10 december 2008
P.2008.0939.F
nr. 714
Gewone commanditaire vennootschap – Beherende vennoten – Hoedanigheid van
koopman – Faillietverklaring van de vennootschap.
Ook de beherende vennoten van de gewone commanditaire vennootschap dienen als
kooplieden te worden aangemerkt en de faillietverklaring van de gewone commanditaire
vennootschap heeft het faillissement van de beherende vennoten tot gevolg (Art. 2 Wet 8
aug. 1997; Artikelen 202 en 205 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde
wetten op de handelsvennootschappen.)
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746
Vennootschap onder firma – Vennoten – Hoedanigheid van koopman – Faillietverklaring.
Alle vennoten van een vennootschap onder firma worden als kooplieden aangemerkt; de
faillietverklaring van een vennootschap onder firma impliceert dat is vastgesteld dat alle
vennoten hebben opgehouden te betalen en dat hun krediet is geschokt (Art. 2 Wet 8 aug.
1997; Artikelen 201 en 205 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op
de handelsvennootschappen.)
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746

BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS
Schuldeisers van de boedel van het faillissement – Rechten op de goederen waarop een
bijzonder voorrecht rust.
De schuldeisers van de boedel van het faillissement kunnen enkel aanspraak maken op
rechten op de goederen waarop een bijzonder voorrecht rust en die zich niet in de boedel
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bevinden, als zij aantonen dat hun schuldvordering betrekking heeft op kosten die tot
behoud of tegeldemaking van het met een voorrecht belaste goed zijn gemaakt. (Art. 44,
tweede lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord; Art. 20, 4°
Hypotheekwet van 16 dec. 1851.)
18 december 2008
C.2007.0491.F
nr. 743

GERECHTELIJK AKKOORD
Goedkeuring van het plan.
Een schuldeiser kan zich niet aan de gevolgen van het gerechtelijk akkoord van zijn
schuldenaar onttrekken door geen aangifte te doen van zijn schuldvordering of door niet
aan de stemming tot goedkeuring van het akkoord deel te nemen; de goedkeuring van het
plan bindt alle schuldeisers ongeacht of zij aangifte hebben gedaan, zodat de uitvoering
van het plan ook de bevrijding van de schuldenaar, overeenkomstig de bepalingen ervan,
tot gevolg heeft van de schulden waarvoor geen aangifte van schuldvordering werd
gedaan. (Artikelen 16, en 35, eerste tot derde lid Wet 17 juli 1997 betreffende het
gerechtelijk akkoord.)
8 mei 2008
C.2007.0472.N
nr. 282
Handelingen, door de schuldenaar verricht met de medewerking, machtiging of bijstand
van de commissaris inzake opschorting – Faillissement – Boedelschulden van het
faillissement – Doel – Gevolg voor de zekerheden.
De opzet van artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 bestaat erin de
handelsbetrekkingen met de schuldenaar tijdens de periode van voorlopige opschorting
aan te moedigen en aldus de normale voortzetting van de activiteiten van de onderneming
te vrijwaren; dat heeft niet tot gevolg dat de schuldeisers die tijdens die periode van
opschorting met de schuldenaar in de akkoordprocedure overeenkomsten hebben gesloten
met de medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting, een
algemeen voorrecht krijgen op het gehele vermogen van de schuldenaar dat voorrang
heeft op alle zekerheden en alle bijzondere voorrechten van de overige schuldeisers. (Art.
44, tweede lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.)
18 december 2008
C.2007.0491.F
nr. 743
Concessiegever – Verdere uitvoering van de concessieovereenkomst – Akkoord van de
commissaris inzake opschorting – Faillissement – Gevolg voor de zekerheden.
De concessiegever die de concessieovereenkomst tijdens de voorlopige opschorting met
het akkoord van de commissaris inzake opschorting verder heeft uitgevoerd, beschikt op
de waarde van de handelszaak van de failliete concessiehouder niet over een absoluut
recht van voorrang op de rechten van de schuldeiser die de handelszaak in pand heeft.
(Art. 44, tweede lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.)
18 december 2008
C.2007.0491.F
nr. 743

MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN
Verplichtingen van artikel 53 Faillissementswet – Duur van de verplichtingen.
De verplichting van artikel 53 Faillissementswet blijft voor de gefailleerde of de
bestuurders en zaakvoerders van een gefailleerde vennootschap bestaan zolang de
rechter–commissaris of de curators hun opdracht niet hebben beëindigd en het misdrijf
van artikel 489, 2°, Strafwetboek wordt gepleegd telkens aan een oproeping van de
rechter–commissaris of van de curators geen gevolg wordt gegeven en hen niet alle
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inlichtingen worden verstrekt of een adreswijziging hen niet wordt medegedeeld.
(Artikelen 53 en 60 Wet 8 aug. 1997; Art. 489, 2° Strafwetboek.)
11 maart 2008
P.2007.1514.N
nr. 167
Schuldige zaakvoerder – Vordering tot delging van het passief – Vordering van de
curator – Dading met de schuldige zaakvoerder.
Wanneer de curator die namens de failliete boedel optreedt, een dading aangaat met de
schuldige zaakvoerder, verbindt hij aldus onherroepelijk de benadeelde schuldeisers
10 december 2008
P.2008.0939.F
nr. 714
Schuldige zaakvoerder – Vordering tot delging van het passief – Exclusieve bevoegdheid
van de rechtbank van koophandel.
De vordering tot delging van het passief, die met name door artikel 265 W.Venn. is
ingevoerd, kan alleen voor de rechtbank van koophandel worden ingesteld. (Artikelen
265, 409, en 530 Wetboek van vennootschappen.)
10 december 2008
P.2008.0939.F
nr. 714
Schuldige zaakvoerder – Vordering tot delging van het passief – Vordering van de
curator – Gezamenlijke vordering van de benadeelde schuldeisers – Voorwerp.
Wanneer de vordering tot delging van het passief samen met deze van de curator wordt
ingesteld, kan de vordering van de schuldeisers alleen strekken tot vergoeding van hun
eigen nadeel, dat losstaat van het verlies van hun schuldvordering op de vennootschap of
volgt uit een fout die geen verband houdt met die welke het collectief nadeel heeft
veroorzaakt (Artikelen 265, 409, en 530 Wetboek van vennootschappen.)
10 december 2008
P.2008.0939.F
nr. 714

GEESTESZIEKE
Ziekenhuisopname – Handhaving – Hoger beroep – Op tegenspraak gehoorde
geneesheren.
De rechter die in hoger beroep uitspraak doet over de handhaving van de
ziekenhuisopname van een geesteszieke, is niet ertoe verplicht om zowel de geneesheren
van het ziekenhuis waar de geesteszieke is geplaatst als diens adviserend arts op
tegenspraak te horen. (Art. 30, § 2 tot 6 Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de
geesteszieke.)
15 februari 2008
C.2007.0243.F
nr. 116

GEMEENSCHAP EN GEWEST
Samenwerking van Belgische Staat en Gemeenschap – Ziekenhuiswet – Vordering tot
schadeloosstelling bij sluiting van een ziekenhuis(afdeling) – Vaststelling van het bedrag
van de schadeloosstelling – Beslissingsmacht.
De samenwerking onder vorm van een overleg, dat tussen de Minister die de
verpleegdagprijs van de ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft en de Executieve
wordt georganiseerd indien de Minister niet kan instemmen met het door de Executieve
vastgesteld bedrag van de schadeloosstelling, strekt ertoe in onderling akkoord het bedrag
vast te stellen dat ter beschikking van de Gemeenschap zal gesteld worden en wijst op een
verdeling van de beslissingsmacht wat de vaststelling betreft van het bedrag van de
schadeloosstelling, maar verleent aan de betrokken uitbater van het ziekenhuis geen
subjectief recht in betaling van de schadeloosstelling ten aanzien van de Gemeenschap.
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(Art. 6, § 10 Wet 23 dec. 1963; Artikelen 1, 6, 12, 20, 21, § 1, 22, § 2, en 23 K.B 20 juni
1983.)
10 maart 2008
C.2006.0610.N
nr. 165
Samenwerking van Belgische Staat en Gemeenschap – Ziekenhuiswet – Gehoudenheid tot
schadeloosstelling bij sluiting van een ziekenhuis(afdeling).
Niettegenstaande de in het Koninklijk Besluit van 20 juni 1983 opgelegde samenwerking
van Belgische Staat en Gemeenschap, rust de gehoudenheid de uitbater van een algemeen
ziekenhuis schadeloos te stellen voor de kosten die gepaard gaan met het sluiten van het
ziekenhuis of een gedeelte ervan enkel op de Belgische Staat. (Art. 6, § 10 Wet 23 dec.
1963; Artikelen 1, 6, 12, 20, 21, § 1, 22, § 2, en 23 K.B 20 juni 1983.)
10 maart 2008
C.2006.0610.N
nr. 165
Samenwerking van Belgische Staat en Gemeenschap – Bevoegdheidsverdeling –
Ziekenhuiswet – Beslissing tot het toekennen van schadeloosstelling bij sluiting van een
ziekenhuis(afdeling) – Beslissing tot het bepalen van het bedrag van de
schadeloosstelling.
Wanneer de betrokken instelling onder de Gemeenschap ressorteert, heeft de Executieve
mede beslissingsmacht voor wat betreft het bepalen van het bedrag van de
schadeloosstelling, maar komt de uiteindelijke beslissing nopens het al dan niet toekennen
van een schadeloosstelling, afhankelijk van het antwoord op de vraag of aan alle
voorwaarden van het Koninklijk besluit van 20 juni 1983 is voldaan, toe aan de Minister
die de verpleegdagprijs voor ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft. (Art. 6, § 10 Wet
23 dec. 1963; Artikelen 1, 6, 12, 20, 21, § 1, 22, § 2, en 23 K.B 20 juni 1983.)
10 maart 2008
C.2006.0610.N
nr. 165
Vlaams Gewest – Leegstandheffing – Beroep – Vlaamse Regering – Beslissing over het
beroep – Beoordelingscriteria – Bewezen overmacht.
De beslissing over het beroep inzake de leegstandheffing kan gesteund zijn op bewezen
"overmacht". Dat begrip dient in een van het gemeen recht afwijkende uitleg te worden
begrepen waarbij als overmacht reeds kan gelden de leegstand te wijten aan redenen
buiten de wil van de houder van het zakelijk recht, van wie redelijkerwijze niet kan
verwacht worden dat hij een einde stelt aan de leegstand (Art. 39, § 2 Decr. Vl. Parlement
22 dec. 1995.)
26 september 2008
C.2006.0442.N
nr. 508
Vertegenwoordiging in rechte – Waals Gewest.
De regering van het Waals Gewest vertegenwoordigt het Gewest in rechte en het
rechtsgeding wordt namens de regering gevoerd, ten verzoeke van het door haar
aangewezen lid; wanneer de minister de bevoegdheid om in rechte op te treden in de
materies die tot zijn bevoegdheid behoren, delegeert aan een ambtenaar die onder zijn
gezag staat, ontneemt dit die bevoegdheid niet aan de voormelde minister, zodat de
ontvankelijkheid van de vordering die ten verzoeke van die minister is ingesteld in de hem
wettelijk opgedragen materies, niet onderworpen is aan de voorwaarde dat in rechte het
bewijs wordt overgelegd dat die ambtenaar beslist heeft de voormelde vordering in te
stellen. (Art. 82 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij
de wet van 8 aug. 1988.)
12 november 2008
P.2008.0723.F
nr. 629
Waals Gewest – Akte van rechtspleging verricht door een advocaat – Vermoeden van
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regelmatige lastgeving.
Behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die in een akte
van rechtspleging voor een rechtscollege van de rechterlijke orde, verklaart op te treden in
naam van een rechtspersoon die naar behoren is geïdentificeerd, wettelijk vermoed
daartoe een regelmatige lastgeving van het bevoegde orgaan van die rechtspersoon te
hebben gekregen, behoudens bewijs van het tegendeel door de partij die de
regelmatigheid van de lastgeving betwist (Art. 440, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 november 2008
P.2008.0723.F
nr. 629
Waals Gewest – Akte van rechtspleging verricht in naam van de rechtspersoon – Geen
vermelding van de identiteit van de organen.
Het ontbreken van de vermelding van de identiteit van de natuurlijke personen die de
organen zijn van een rechtspersoon, levert niet het afdoende bewijs dat de akte van
rechtspleging die in naam van de rechtspersoon is verricht, door hem niet was toegestaan
(Art. 703, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 november 2008
P.2008.0723.F
nr. 629

GEMEENSCHAPS– EN GEWESTBELASTINGEN
Vlaams Gewest – Bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging – Heffing –
Teruglozing van water in het oppervlaktewater waaruit het werd opgenomen – Vuilvracht
– Berekening.
Ten bate van de heffingsplichtige die voor zijn productieproces water opneemt uit een
bepaald oppervlaktewater en het nadien terugloost in datzelfde oppervlaktewater, wordt
de vuilvracht van het geloosde afvalwater verminderd met de vuilvracht van het gebruikte
oppervlaktewater om reden dat de heffingsplichtige de alsdan reeds aanwezige vervuiling
in het oppervlaktewater louter terugstort; niet de totale vuilvracht van het opgenomen
water (NO) kan in mindering worden gebracht van de totale vuilvracht van het geloosde
water (N), maar alleen de verschillende deelvuilvrachten van het opgenomen
oppervlaktewater kunnen in mindering gebracht worden van de overeenstemmende
deelvuilvrachten van het geloosde afvalwater (N1, N2 en N3); wanneer het verschil tussen
de deelvuilvracht van het geloosde afvalwater en de overeenstemmende deelvuilvracht
van het opgenomen oppervlaktewater een negatieve waarde geeft, zodat derhalve
zuiverder water wordt geloosd dan opgenomen, moet voor de desbetreffende vuilvracht de
waarde nul in aanmerking worden genomen. Indien de heffingsplichtige het afvalwater
loost langs meerdere lozingspunten, wordt het in mindering brengen van de reeds
aanwezige vuilvracht uitgevoerd per lozingspunt, hetgeen impliceert dat de
heffingsplichtigen de meet– en bemonsteringsresultaten van de lozingspunten van het
(bedrijfs)afvalwater van eenzelfde productieactiviteit of van verschillende
productieactiviteiten niet mogen samenvoegen voor de berekening van de vuilvracht na
vermindering; dit heeft voor gevolg dat de eventueel negatieve waarden N1/N1,O,
N2/N2,O of N3/N3,O voor een bepaald lozingspunt dienen gelijk gesteld te worden met
nul en niet kunnen verrekend worden met de overeenstemmende positieve waarden van
een ander lozingspunt; het begrip "lozingspunt" verwijst daarbij naar de fysieke plaats
waar afvalwater in het oppervlaktewater wordt gebracht. Wanneer meerdere deelstromen
van bedrijfsafvalwater, die verbonden zijn aan verschillende productieactiviteiten van de
heffingsplichtige, via een gemeenschappelijk lozingspunt worden geloosd, wordt de
berekening van de vuilvracht na vermindering uitgevoerd volgens het bepaalde in artikel
35sexies, §1 en §2, eerste lid, van de Oppervlaktewaterenwet; indien de meting en
bemonstering afzonderlijk zijn gebeurd per deelstroom aan een controle–inrichting voor
het gemeenschappelijk lozingspunt, moet bij de berekening van de vuilvracht na
vermindering worden overgegaan tot het optellen per deelvuilvracht van de
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overeenstemmende resultaten verbonden aan elke deelstroom; daarbij dienen de eventueel
negatieve waarden N1/N1,O, N2/N2,O of N3/N3,O die gemeten zijn voor de
deelvuilvracht van een bepaalde deelstroom, niet gelijkgesteld te worden met nul nu geen
enkele bepaling belet dat zij verrekend worden met positieve waarden van de
overeenstemmende deelvuilvracht van een andere deelstroom. (Artikelen 35ter, § 1, en
35quinquies, § 1, eerste lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging; Art. 35sexies, § 1 en § 2, eerste en tweede lid
Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging.)
14 februari 2008
F.2005.0054.N
nr. 111
Vlaams Gewest – Leegstandheffing voor bedrijfsruimten – Betwisting inzake de registratie
in de inventaris – Cassatieberoep – Ondertekening.
Een geschil over de registratie van een onroerend goed in de inventaris voor geheel of
gedeeltelijk verlaten of verwaarloosde bedrijfsruimten, moet op het vlak van de
gerechtelijke procedure aangezien worden als een geschil met betrekking tot de
leegstandsheffing voor bedrijfsruimten; hieruit volgt dat voor wat deze geschillen betreft
het verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige niet moet worden ondertekend
door een advocaat bij het Hof van Cassatie (Art. 378 Wetboek Inkomstenbelastingen
1992; Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 15, § 1, en 33 Decr. 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten.)
12 september 2008
F.2007.0040.N
nr. 472
Vlaams Gewest – Leegstandheffing – Beroep – Vlaamse Regering – Beslissing over het
beroep – Beoordelingscriteria – Bewezen overmacht.
De beslissing over het beroep inzake de leegstandheffing kan gesteund zijn op bewezen
"overmacht". Dat begrip dient in een van het gemeen recht afwijkende uitleg te worden
begrepen waarbij als overmacht reeds kan gelden de leegstand te wijten aan redenen
buiten de wil van de houder van het zakelijk recht, van wie redelijkerwijze niet kan
verwacht worden dat hij een einde stelt aan de leegstand (Art. 39, § 2 Decr. Vl. Parlement
22 dec. 1995.)
26 september 2008
C.2006.0442.N
nr. 508
Vlaams Gewest – Heffing op de waterverontreiniging – Grondslag – Vuilvracht –
Berekening – Omzettingscoëfficiënten – Groenteconservenbedrijven.
Voor de berekening van de vuilvracht aan de hand van omzettingscoëfficiënten in het
kader van de Oppervlaktewaterenwet, dient de term "groenteconservenbedrijven" in de
tabel in bijlage aan die wet, te worden verstaan in zijn gebruikelijke betekenis; waar
conserveren onder meer betekent instandhouden, voor bederf bewaren en verduurzamen,
impliceert zulks dat een onderneming die aardappelen verwerkt tot diepvriesproducten op
basis van aardappelpuree, te beschouwen is als een groentenconservenbedrijf. (Art.
35septies en nr 19 van de tabel in bijlage Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.)
10 oktober 2008
F.2007.0064.N
nr. 539
Vlaams Gewest – Heffing op de waterverontreiniging – Grondslag – Vuilvracht –
Berekening – Omzettingscoëfficiënten – Schillen van aardappelen.
Voor de berekening van de vuilvracht aan de hand van omzettingscoëfficiënten in het
kader van de Oppervlaktewaterenwet, dient de term "schillen van aardappelen" in de tabel
in bijlage aan die wet, te worden verstaan in zijn gebruikelijke betekenis, met name "de
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aardappelen van hun schil ontdoen", terwijl niet blijkt dat de wetgever daarbij specifieke
technieken op het oog had, zodat ook het schillen door middel van stoom onder die notie
valt. (Art. 35septies en nr 19 van de tabel in bijlage Wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.)
10 oktober 2008
F.2007.0064.N
nr. 539

GEMEENTE
Leefmilieu – Schending – Milieustakingvordering – Grenzen – Aard.
De mogelijkheid een milieustakingvordering in te stellen tegen handelingen die een
kennelijke inbreuk of een ernstige dreiging van inbreuk op een bepaling betreffende de
bescherming van het leefmilieu uitmaken wordt niet beheerst door de grenzen die op de
gemeente berusten haar eigen beslissingen aan te vechten of in te trekken en moet
beschouwd worden als een autonome vordering bestemd om ernstige schendingen van het
leefmilieu te weren. (Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht
inzake bescherming van het leefmilieu.)
10 maart 2008
C.2006.0173.N
nr. 163
Belang – Leefmilieu – Schending – Vordering in rechte – Ten onrechte gegeven
vergunning.
Het belang van de gemeente om een vordering in te stellen tegen handelingen die het
gevolg zijn van een eerder door de gemeente ten onrechte gegeven vergunning wordt in
beginsel niet aangetast door het feit dat de gemeente zelf aan de basis ligt van de
schending van het leefmilieu (Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.)
10 maart 2008
C.2006.0173.N
nr. 163
Belangen – Leefmilieu – Inwoner – Vordering in rechte – Voorwaarden –
Ontvankelijkheid.
Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen een
of meer inwoners dat namens de gemeente doen ter bescherming van haar belangen; dat
kunnen ze ook doen ter bescherming van het leefmilieu, als dit college aldus niet optreedt,
hoewel de gemeente daartoe, of ter voorkoming van een ernstige dreiging voor het
leefmilieu op haar grondgebied, een vordering tot staking kan instellen, voor zover die
bescherming van dit aspect van het leefmilieu tot haar bevoegdheid behoort en in
dergelijk geval geacht wordt een belang te hebben; de vordering zal evenwel slechts
ontvankelijk zijn in de mate de vordering in hoofde van de gemeente een belang vertoont
(Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming
van het leefmilieu; Art. 271, § 1 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
10 maart 2008
C.2006.0173.N
nr. 163
Wegen – Abnormaal gevaar – Bewijslast.
Wanneer het slachtoffer het bewijs levert van een abnormaal gevaar op een weg in de
gemeente, dient in beginsel te worden aanvaard, behoudens tegenbewijs, dat de
gemeentelijke overheid die gevaarssituatie behoorde te kennen en maatregelen vereist
waren om het gevaar weg te werken; om in dat geval niet aansprakelijk te worden gesteld
staat het aan de gemeentelijke overheid het bewijs te leveren dat zij de gevaarssituatie niet
behoorde te kennen en niet kende, ofwel gelet op het tijdsverloop in de onmogelijkheid is
geweest de nodige maatregelen te treffen om het abnormaal gevaar te onderkennen. (Art.
135, § 2 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
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17 april 2008

C.2006.0575.N

nr. 230

Wegen – Veiligheidsverplichting.
Ingevolge haar verplichting enkel voldoende veilige wegen voor het verkeer open te
stellen, moet de gemeentelijke overheid, behoudens wanneer een vreemde oorzaak, die
haar niet kan worden aangerekend, haar belet die veiligheidsverplichting na te komen,
ieder abnormaal gevaar dat de redelijke verwachting van de weggebruikers kan
beschamen, ongeacht of het verborgen dan wel zichtbaar is, door gepaste maatregelen
voorkomen (Art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; Artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek.)
17 april 2008
C.2006.0575.N
nr. 230
Wegen – Veiligheidsverplichting – Aard – Beoordeling.
De verplichting van de gemeentelijke overheid ieder abnormaal gevaar dat de redelijke
verwachting van de weggebruikers kan beschamen, ongeacht of het verborgen dan wel
zichtbaar is, door gepaste maatregelen te voorkomen houdt geen resultaatverbintenis in;
bij de beoordeling van het bestaan van een fout van de gemeente, dient de rechter
derhalve rekening te houden met het feit dat de gemeentelijke overheid de bedoelde
gevaarssituatie kende dan wel behoorde te kennen. (Art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet
van 24 juni 1988; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
17 april 2008
C.2006.0575.N
nr. 230
Opdracht – Voorzien in een goede politie.
De gemeenteoverheid, die ten behoeve van de inwoners moet voorzien in een goede
politie, moet alle maatregelen treffen om, m.n., de zindelijkheid te waarborgen; die
maatregelen zijn niet beperkt tot de openbare goederen alleen, maar strekken zich uit tot
de oorzaken die hun oorsprong vinden in private eigendommen en die ook daarbuiten
gevolgen teweegbrengen die de openbare zindelijkheid bedreigen (Art. 135, § 2, eerste
lid Wet 26 mei 1989.)
20 juni 2008
C.2006.0592.F
nr. 386
Rechtsgeding – Hoger beroep – College van burgemeester en schepenen – Beslissing –
Vorm.
Het instellen van hoger beroep maakt een onderdeel uit van het voeren van een
rechtsgeding waarbij de gemeente als eiser, hetzij als verweerder, betrokken is, zodat het
daarmee belast college van burgemeester en schepenen van de gemeente daartoe een
formele beslissing moet nemen (Artikelen 104, tweede lid, 108bis, 123, 8° en 270
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
3 oktober 2008
C.2007.0198.N
nr. 525
College van burgemeester en schepenen – Optreden in rechte – Gemeenteraad –
Machtiging.
De machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen om
in rechte op te treden kan tot de sluiting van het debat worden gegeven (Artikelen 123, 8°
en 270 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
21 november 2008
C.2007.0448.N
nr. 654
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GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
ALGEMEEN
Provinciën en gemeenten – Belastingheffing – Bevoegdheid – Belastingen op het
kadastraal inkomen.
Artikel 464, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992) laat de provinciën
en gemeenten niet toe om, naast de opcentiemen op de onroerende voorheffing,
gemeentebelastingen te heffen op het kadastraal inkomen (Art. 464, 1° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
10 oktober 2008
F.2006.0096.N
nr. 538

RECHTSPLEGING
Cassatieberoep vanwege de belastingplichtige – Vormvereisten – Ondertekening –
Neerlegging.
Zoals inzake inkomstenbelastingen mag inzake provincie– en gemeentebelastingen het
verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige door een advocaat worden
ondertekend en neergelegd voor zover het cassatieberoep wordt ingesteld tegen een
eindbeslissing die is gewezen over een geschil dat werd beslecht door de fiscale rechter
als bedoeld in de artikelen 569, 32° en 632 van het Ger. W. (Art. 378 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 11 en 12 Wet 24 dec. 1996.)
12 december 2008
F.2007.0035.N
nr. 727

GEMEENTEBELASTINGEN
Belastingplicht – Aanslag gevestigd ten name van een tijdelijke handelsvereniging.
Een tijdelijke handelsvereniging die geen rechtspersoon is, kan, behalve wanneer de wet
dit ondanks het gebrek aan rechtspersoonlijkheid toestaat, geen belastingschuldige zijn; de
aanslag in de gemeentebelasting die uitsluitend ten name van een tijdelijke
handelsvereniging is gevestigd, is niet nietig en kan niet als uitvoerbare titel gelden voor
tenuitvoerlegging tegen de vennoten (Artikelen 3, 175 en 192 Wet van 30 nov. 1935
houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen.)
14 februari 2008
F.2007.0058.N
nr. 113
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – Belastingschuld – Definitief
ontstaan – Tijdstip.
Inzake inkomstenbelastingen ontstaat de belastingschuld definitief op de datum van
afsluiting van de periode waarin de inkomsten verworven zijn die de belastingsbasis
uitmaken (Art. 360, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
14 maart 2008
F.2007.0067.F
nr. 184
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – Belastingverordening –
Retroactieve werking – Nietigheid van de aanslag.
Het arrest dat eerst oordeelt dat een belastingverordening noodzakelijkerwijs een
retroactieve werking heeft aangezien die vordering, die werd goedgekeurd twee maanden
na het einde van het belastbare tijdvak met het oog op de vaststelling van de grondslag
van de belasting, ertoe strekt rechtsgevolgen te verlenen aan een feitelijke toestand die
haar in de tijd voorafgaat, en vervolgens de door die belastingverordening gevestigde
aanslag vernietigt, verantwoordt zijn beslissing naar recht
14 maart 2008
F.2007.0067.F
nr. 184
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Rechtsvordering – Ontvankelijkheid – Voorafgaand administratief beroep.
Inzake gemeentebelastingen vormt het bezwaarschrift, dat tegen de op naam van de
belastingplichtige ingekohierde belasting ingediend wordt bij het schepencollege, het door
of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep, in de zin van artikel
1385undecies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat het voorafgaande vereiste is
voor de toelaatbaarheid van de bij de rechtbank van eerste aanleg ingestelde
rechtsvordering. (Art. 1385undecies, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 9 Wet 24 dec.
1996.)
30 mei 2008
F.2006.0110.F
nr. 336
Aanslagbiljet – Dwangbevel – Handelingen van tenuitvoerlegging van de ingekohierde
belasting – Vermeldingen – Niet op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten –
Onvolledige of onjuiste vermeldingen – Gevolg – Taak van de rechter.
Het arrest dat met name niet nagaat of er twijfel kon bestaan over de werkelijke identiteit
van de belastingplichtige, aangezien het wettelijke voorschrift dat het aanslagbiljet de
naam, voornamen of maatschappelijke benaming en het adres van de belastingplichtige
moet vermelden een vormvereiste is dat niet op straffe van nietigheid van het aanslagbiljet
of van de handelingen van tenuitvoerlegging van de ten name van die belastingplichtige
ingekohierde belasting is voorgeschreven, en of, ingeval die documenten een onvolledige
of onjuiste vermelding bevatten, de rechter dan heeft nagegaan of die nalatigheid of die
fout de belastingplichtige belet heeft zijn recht van verdediging jegens de aanspraken van
de administratie op normale wijze uit te oefenen dan wel of er twijfel bestaat over de
identiteit van de door haar vervolgde schuldenaar, beslist niet naar recht dat de
uitvoerbare titel van de gemeente geen uitwerking heeft omdat de naam en voornaam van
de belastingplichtige noch op het aanslagbiljet, noch op het dwangbevel vermeld staan, en
dat de opheffing van de daden van vervolging moet worden bevolen. (Artikelen 4, § 3, en
5 Wet 24 dec. 1996.)
4 september 2008
F.2006.0132.F
nr. 448

GENEESKUNDE
ALGEMEEN
Verblijf in het ziekenhuis – Verzorging van de patiënt – Kosten – Endoscopisch materiaal.
Aangezien de endoscopische kosten niet opgenomen zijn in artikel 95, Ziekenhuiswet, en
niet vallen onder de verstrekkingen die in datzelfde artikel opgesomd worden, mogen zij
de patiënt niet bovenop de prijs per verpleegdag aangerekend worden (Artikelen 87, 89,
94 en 95 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
15 september 2008
C.2007.0100.F
nr. 473

GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)
Verdovende middelen – Wet van 24 februari 1921 – Artikel 6 – Vrijstelling of
vermindering van straffen – Onthulling aan de overheid.
Om te genieten van de in artikel 6 van de Wet van 24 februari 1921 bedoelde
verschoningsgrond is vereist dat de onthullingen oprecht en volledig zijn zodat de
overheid in staat is vervolgingen in te stellen (Art. 6, tweede en derde lid Wet 24 feb.
1921.)
8 april 2008
P.2008.0092.N
nr. 212
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Apotheker – Overhandiging door een gemachtigde – Aan personen die in gemeenschap
leven – Meerdere officina's – Toepasselijkheid.
De bepaling krachtens welke het aan een apotheker verboden is om een geneesmiddel
door toedoen van een gemachtigde te overhandigen aan personen die in gemeenschap
leven, indien deze gemeenschap zich niet bevindt in de gemeente waar de apotheek is
gevestigd of in een aangrenzende gemeente ervan, is in dezelfde mate van toepassing op
de categorie van apothekers die vergunningen hebben voor meerdere officina's als op de
categorie van apothekers die een vergunning hebben voor een enkele officina, waarvan ze
zelf de titularis zijn. (Art. 26bis K.B. 31 mei 1885.)
10 april 2008
D.2007.0003.N
nr. 219
Beroepsbeoefenaar – Vrije keuze van de patiënt – Perken – Apotheker – Overhandiging
van geneesmiddelen – Aan personen die in gemeenschap leven.
De vrije keuze van de patiënt van de beroepsbeoefenaar is niet absoluut en kan, krachtens
de wet, worden beperkt in het belang van de volksgezondheid; dit is ook het geval met
betrekking tot de overhandiging, door een apotheker, van geneesmiddelen aan personen
die in gemeenschap leven (Art. 6, § 1 Wet 25 maart 1964; Artikelen 2 en 6 Wet 22 aug.
2002; Art. 26bis, § 1, vierde lid K.B. 31 mei 1885.)
10 april 2008
D.2007.0003.N
nr. 219
Dopingdecreet
–
Sportbeoefenaar
–
verschoningsgrond – Drugwet – Toepassing.

Dopingpraktijk

–

Strafuitsluitende

De in artikel 44 Dopingdecreet bepaalde verschoningsgrond kan niet worden toegepast op
misdrijven strafbaar gesteld in de Drugwet; hieruit volgt dat het bezit van verboden
substanties, als bedoeld in de Drugwet, door een sportbeoefenaar tijdens of bij de
voorbereiding van een sportmanifestatie, steeds krachtens die wet strafbaar blijft (Art. 2,
2° Wet 24 feb. 1921; Artikelen 2, 3° en 6°, 21, § 2, 2°, 43, 3° en 44, eerste lid Decr. Vl.
R. 27 maart 1991; Artikelen 11, § 1, en 28 K.B. 31 dec. 1930; Artikelen 3, § 1, en 45 K.B.
22 jan. 1998; Artikelen 1, §§ 1 en 2, en 8 K.B. 12 april 1974 betreffende sommige
verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti–hormonale, anabole, anti–
infectueuze, anti–parasitaire en anti–inflammatoire werking.)
3 juni 2008
P.2007.0521.N
nr. 338

UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE
Overhandiging – Aan personen die in gemeenschap leven – Beroepsbeoefenaar – Vrije
keuze van de patiënt – Perken – Apotheker – Geneesmiddelen.
De vrije keuze van de patiënt van de beroepsbeoefenaar is niet absoluut en kan, krachtens
de wet, worden beperkt in het belang van de volksgezondheid; dit is ook het geval met
betrekking tot de overhandiging, door een apotheker, van geneesmiddelen aan personen
die in gemeenschap leven (Art. 6, § 1 Wet 25 maart 1964; Artikelen 2 en 6 Wet 22 aug.
2002; Art. 26bis, § 1, vierde lid K.B. 31 mei 1885.)
10 april 2008
D.2007.0003.N
nr. 219

GERECHTSDEURWAARDER
Uitvoerend beslag – Honorarium wegens raadpleging van de beslagberichten bedoeld in
artikel 1391 Ger.W. – Voortijdige raadpleging – Niet–wettelijk verschuldigd honorarium
– Knevelarij.
Het doel van artikel 1391, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de advocaten
en de gerechtsdeurwaarders belast met een procedure tegen een bepaald persoon op de
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griffie ter plaatse kunnen kennis nemen van de berichten van beslag, delegatie, overdracht
en collectieve schuldenregeling, die op diens naam zijn opgemaakt, is het leggen van
opeenvolgende uitvoerende beslagen te vermijden, zodat het inzien van de
beslagberichten wanneer de uitvoering nog niet wordt aangevat, niet beantwoordt aan het
doel gesteld in het derde lid van dit artikel, dat bepaalt dat geen uitvoerend beslag of
procedure van verdeling kan plaatsvinden zonder voorafgaande raadpleging door de
ministeriële ambtenaar van de berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve
schuldenregeling; er is derhalve een gerechtsdeurwaarder wettelijk geen loon
verschuldigd voor een volgens de wet onnodige inzage
7 oktober 2008
P.2008.0738.N
nr. 529

GERECHTSKOSTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Kosten – Rechtsplegingsvergoeding – Aard – Beoordeling – Procedure in cassatie –
Bevoegdheid van het Hof.
De eigen kenmerken van het cassatieberoep sluiten uit dat de in artikel 1022 van het
Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding in die kosten zou worden
begrepen, daar die vergoeding verband houdt met de aard en de omvang van het door de
partijen aan de feitenrechter voorgelegde geschil en de begroting ervan, die afhangt van
criteria welke verband houden met de zaak zelf, het Hof ertoe zou nopen iets te
onderzoeken waarvoor het niet bevoegd is (Artikelen 1022 en 1111 Gerechtelijk
Wetboek.)
27 juni 2008
C.2005.0328.F
nr. 416

STRAFZAKEN
Strafrechtelijke veroordeling – Veroordeling tot betaling van een vaste vergoeding –
Artikel 77, tweede lid, K.B. 27 april 2007 – Aard – Gevolg – Toepassing in de tijd.
De veroordeling tot betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 77, tweede lid, van het
koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten
in strafzaken, heeft een eigen karakter en is geen straf; zij moet worden uitgesproken,
ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten
4 maart 2008
P.2007.1755.N
nr. 153
Strafvordering op gang gebracht door de burgerlijke partijstelling – Processuele
gevolgen – Taak van de rechter.
Het staat hem die door zijn burgerlijke partijstelling de strafvordering op gang brengt, de
eventuele processuele gevolgen daarvan in te zien; de rechter moet hem niet verwittigen
van de mogelijke toepassing van een duidelijke, voor ieder toegankelijke, maar niettemin
specifiek op zijn processuele toestand toepasselijke regel van rechtspleging.
21 oktober 2008
P.2008.0816.N
nr. 568
Kosten van het cassatieberoep.
De bijzondere aard van het cassatieberoep sluit uit dat de kosten van het cassatieberoep
ook de rechtsplegingsvergoeding, bepaald in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, omvatten
(Art. 1111 Gerechtelijk Wetboek.)
21 oktober 2008
P.2008.0561.N
nr. 567
Opsporingsonderzoek ingesteld voorafgaand aan de burgerlijke partijstelling –
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Opsporingsonderzoek nog niet afgesloten op het ogenblik van de burgerlijke partijstelling
– Burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld.
De omstandigheid dat voorafgaand aan de burgerlijke partijstelling reeds een
opsporingsonderzoek was ingesteld, zelfs als dit nog niet afgesloten was op het ogenblik
van de burgerlijke partijstelling, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van het
voorschrift van artikel 162, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de
burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, veroordeeld wordt in alle kosten door
de Staat en door de beklaagde gemaakt, wanneer zij het initiatief tot de rechtstreekse
dagvaarding heeft genomen of wanneer een onderzoek is geopend ten gevolge van haar
optreden als burgerlijke partij. (Art. 162, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
21 oktober 2008
P.2008.0816.N
nr. 568
Burgerlijke partij – Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter – Gelijktijdige
vervolging van twee beklaagden wegens dezelfde misdrijven – Vervolging van één van
hen ook wegens andere misdrijven – Vrijspraak van de beklaagde die slechts voor het
gemeenschappelijke gedeelte van de feiten is vervolgd – Veroordeling van de andere
beklaagde voor alle feiten – Veroordeling van burgerlijke partij in deel van
gemeenschappelijke kosten van strafvordering en burgerlijke rechtsvordering.
Wanneer, ingevolge burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter, tegen twee
beklaagden gelijktijdig vervolgingen worden ingesteld wegens dezelfde misdrijven en
tegen een van hen tevens wegens andere misdrijven, en de strafrechter de beklaagde die
slechts voor het gemeenschappelijke gedeelte van de feiten is vervolgd, vrijspreekt en de
andere beklaagde veroordeelt wegens het geheel van de hem te laste gelegde feiten, kan
de rechter de burgerlijke partij, die ten aanzien van de vrijgesproken beklaagde in het
ongelijk werd gesteld, slechts in een deel van de gemeenschappelijke kosten van de
strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering veroordelen mits de vaststelling dat
die kosten uitsluitend of mede werden veroorzaakt door het onderzoek en de vervolging
van de feiten ten laste gelegd van de vrijgesproken beklaagde. (Artikelen 162bis en 194
Wetboek van Strafvordering.)
18 november 2008
P.2008.0694.N
nr. 641
Rechtsplegingsvergoeding – Vordering voor de appelrechter tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding – Afwezigheid van verweer – Veroordeling tot betaling van de
rechtsplegingsvergoeding – Cassatieberoep – Middel dat die veroordeling bekritiseert –
Ontvankelijkheid.
Is nieuw, en dus niet ontvankelijk, het middel dat de veroordeling tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding bekritiseert, terwijl uit de stukken van de rechtspleging blijkt
dat voor de appelrechters de veroordeling tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding
werd gevorderd en de eisers in cassatie daarover geen verweer hebben gevoerd. (Art.
1022 Gerechtelijk Wetboek.)
18 november 2008
P.2008.0768.N
nr. 642
Burgerlijke partij heeft rechtstreeks gedagvaard – Vrijspraak van de beklaagde –
Rechtsplegingsvergoeding – Veroordeling van de burgerlijke partij.
De burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt
gesteld, wordt, ook zonder vordering in die zin, ambtshalve veroordeeld tot het betalen,
aan de beklaagde, van de rechtsplegingvergoeding als bedoeld in art. 1022 Ger.W. (Art.
1022 Gerechtelijk Wetboek; Art. 162bis Wetboek van Strafvordering.)
19 november 2008
P.2008.0807.F
nr. 646
Rechtsplegingsvergoeding

–

Opgave

van

de

kosten

met

inbegrip

van

de
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rechtsplegingsvergoeding – Vereffening – Toepasselijkheid van de regels van het
Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 1021, Gerechtelijk Wetboek, is niet van toepassing in strafzaken (Artikelen 2 en
1021 Gerechtelijk Wetboek.)
2 december 2008
P.2008.0589.N
nr. 687
Rechtsplegingsvergoeding – Tussenkomende partij – Veroordeling tot betaling van de
rechtsplegingsvergoeding aan de burgerlijke partij.
Artikel 162bis, Wetboek van Strafvordering, laat niet toe dat de tussengekomen partij
wordt veroordeeld tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding aan de burgerlijke partij.
(Art. 162bis Wetboek van Strafvordering.)
2 december 2008
P.2008.0482.N
nr. 686
Rechtsplegingsvergoeding – Beperking – Artikel 1022, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek.
De beperking van artikel 1022, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek, die inhoudt dat wanneer
meerdere partijen de rechtsplegingsvergoeding ten laste van dezelfde in het ongelijk
gestelde partij genieten, het bedrag ervan maximum het dubbel van de maximale
rechtsplegingsvergoeding bedraagt waarop de begunstigde die gerechtigd is om de
hoogste vergoeding te eisen, aanspraak kan maken, geldt enkel ten aanzien van de partij
die in het ongelijk is gesteld; zijn meerdere partijen in het ongelijk gesteld dan geldt die
beperking enkel voor elk van hen afzonderlijk. (Art. 1022 Gerechtelijk Wetboek;
Artikelen 162 en 162bis Wetboek van Strafvordering.)
2 december 2008
P.2008.0589.N
nr. 687
Rechtsplegingsvergoeding – Feitenrechter – Aanhouden van de begroting van de
rechtsplegingsvergoeding – Burgerlijke rechtsvordering – Eindbeslissing.
Waar de beslissing waarbij de begroting van de rechtsplegingsvergoeding door de
feitenrechter wordt aangehouden geen eindbeslissing is, is de beslissing over de
burgerlijke rechtsvordering wel een eindbeslissing waartegen onmiddellijk cassatieberoep
mogelijk is.
2 december 2008
P.2008.0946.N
nr. 688
Strafrechter die uitspraak doet over de burgerlijke vordering – Rechtsplegingsvergoeding
– Partij gerechtigd tot het bekomen van de rechtsplegingsvergoeding – Afwezigheid van
opgave.
Uit de combinatie van de artikelen 162 en 162bis, Wetboek van Strafvordering, volgt dat,
niettegenstaande de partijen geen omstandige opgave hebben ingediend van hun kosten,
met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding zoals bepaald in artikel 1022, Gerechtelijk
Wetboek, de strafrechter die uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering, die
rechtsplegingsvergoeding in zijn vonnis mag begroten. (Art. 1022 Gerechtelijk Wetboek;
Artikelen 162 en 162bis Wetboek van Strafvordering.)
2 december 2008
P.2008.0589.N
nr. 687
Rechtsplegingsvergoeding – Rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke partij –
Tijdstip.
De rechtsplegingsvergoeding bepaald bij artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, is verschuldigd, ook al is de rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke
partij aan de beklaagde betekend vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet
23 december 2008
P.2008.1169.N
nr. 751
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GEZINSBIJSLAG
ALGEMEEN
Kinderbijslag voor wezen – Voorwaarde – Feitelijk gezin – Criterium – Bestaansmiddel.
Onder "feitelijk gezin" wordt het samenwonen van twee personen verstaan die noch
echtgenoten noch bloed– of aanverwanten tot en met de derde graad zijn, maar in
onderling overleg hun huishouden helemaal of op zijn minst hoofdzakelijk regelen door
hun respectieve financiële of andere bestaansmiddelen, eventueel zelfs maar gedeeltelijk,
samen te voegen; de omstandigheid dat een van de samenwonenden niet over inkomsten
beschikt, sluit het bestaan van een feitelijk gezin niet uit
18 februari 2008
S.2007.0041.F
nr. 120
Zelfstandigen – Werknemers en ambtenaren – Bedrag – Verschil in behandeling –
Grondwet – Artikelen 10 en 11 – Niet vergelijkbare categorieën.
De omstandigheden dat zowel de zelfstandigen, enerzijds, als de werknemers en de
ambtenaren, anderzijds, het socialezekerheidsstelsel dat op hen van toepassing is, mede
financieren door middel van bijdragen die op verschillende manieren geïnd worden, maar
als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij op grond van hun beroepsinkomsten
berekend worden en dat de gezinsbijslag geheel in het belang van het kind is ingevoerd,
volstaan niet om aan te nemen dat die verschillende categorieën personen vanuit het
oogpunt van het recht op de gezinsuitkeringen als vergelijkbaar kunnen worden
beschouwd.
26 mei 2008
S.2006.0105.F
nr. 314

WERKNEMERS
Kinderbijslag – Gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag – Gerechtigde ouder –
Wijze van vaststelling.
Uit de samenlezing van artikel 374 B.W. en artikel 69, § 1, derde lid van de
Kinderbijslagwet Werknemers volgt niet dat voor de toepassing van voormeld artikel 69,
§ 1, derde lid, de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag door niet
samenwonende ouders in de zin van artikel 374 B.W. noodzakelijkerwijze gerechtelijk
dient te zijn vastgelegd. (Art. 374 Burgerlijk Wetboek; Art. 69, § 1, derde lid
Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.)
25 februari 2008
S.2007.0048.N
nr. 127
Kinderbijslag – Gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag – Andere
bijslagtrekkende.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat met de in artikel 69, § 1, derde lid van de
Kinderbijslagwet Werknemers bedoelde "andere bijslagtrekkende" die in de plaats van de
moeder de kinderbijslag ontvangt wanneer hij het kind uitsluitend of hoofdzakelijk
opvoedt, niet de vader maar een derde wordt beoogd. (Art. 69, § 1, derde lid
Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.)
25 februari 2008
S.2007.0048.N
nr. 127

ZELFSTANDIGEN
Rechthebbende – Bedrag – Wees – Voorwaarden – Op het tijdstip van overlijden van een
van de ouders.
De hoedanigheid van rechthebbende op gezinsbijslag wordt in de regeling voor
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zelfstandigen alleen toegekend aan de wees van wie één van de ouders, op het ogenblik
van het overlijden en niet daarna, voldeed aan de voorwaarden om zelf rechthebbende te
zijn tijdens de daarin omschreven periode. (Art. 9, § 1, eerste lid K.B. 8 april 1976.)
26 mei 2008
S.2006.0105.F
nr. 314
Rechthebbende – Bedrag – Wees – Voorwaarden vervuld op het tijdstip van overlijden
van een van de ouders – Voorwaarden vervuld na het overlijden – Verschil in
behandeling – Discriminatie – Verantwoording.
Het ogenblik van het overlijden, op grond waarvan beoordeeld wordt of de wees als
rechthebbende op bijslag erkend kan worden, is een criterium van onderscheid dat
objectief en redelijkerwijs verantwoord is, aangezien het, bij het ontstaan van het recht,
het bestaan van een verband tussen het aan het kind erkende voordeel en de aansluiting
van ten minste een van zijn ouders bij de regeling waarborgt.
26 mei 2008
S.2006.0105.F
nr. 314

GRIFFIE. GRIFFIER
Griffier – Verzoekschrift tot hoger beroep – Vaststelling van datum van neerlegging.
Wanneer de griffier vaststelt dat het verzoekschrift tot hoger beroep ter griffie is
neergelegd op een bepaalde datum, dient de rechter aan te nemen dat het verzoekschrift
op die datum ter griffie is neergelegd en aan die vastgestelde neerlegging de wettelijke
gevolgen toe te kennen, ook indien het verzoekschrift met de post aan de griffie is
toegezonden of door een tussenpersoon is neergelegd; de vermelding van de datum van
neerlegging in de kennisgeving van het hoger beroep is daarbij niet bepalend (Artikelen
1317, 1319 en 1320 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 173, tweede lid, 4°, en 1056, 2°
Gerechtelijk Wetboek.)
10 januari 2008
C.2007.0149.N
nr. 19
Griffier – Neerlegging van het verzoekschrift – Vaststelling van neerlegging en datum –
Bewijswaarde.
De vaststelling door de griffier dat een verzoekschrift is neergelegd heeft authentieke
bewijswaarde wat het feit zelf van de neerlegging betreft en de datum ervan. (Artikelen
1317, 1319 en 1320 Burgerlijk Wetboek; Art. 173, tweede lid, 4° Gerechtelijk Wetboek.)
10 januari 2008
C.2007.0149.N
nr. 19

GRONDWET
GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Onteigening – Billijke en voorafgaande schadevergoeding – Omvang – Kosten van
juridische bijstand.
Vermits de schadeloosstelling in geval van onteigening alle schadeposten moet omvatten
die de onteigende heeft geleden en die in oorzakelijk verband staan met de onteigening,
zijn de door de onteigende gemaakte kosten van juridische bijstand, die in oorzakelijk
verband staan met de onteigening, een bestanddeel van die billijke schadevergoeding
(Art. 16 Grondwet 1994.)
31 januari 2008
C.2006.0250.N
nr. 76
Gelijkheid – Wet – Ontbreken van overgangsbepaling.
De vraag of de wetgever al dan niet terecht nagelaten heeft een overgangsmaatregel aan
een bepaalde wet toe te voegen is vreemd aan een gebeurlijke schending van de artikelen
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10 en 11 van de Grondwet. (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
8 mei 2008
C.2007.0232.N

nr. 281

Non–discriminatie – Wet – Ontbreken van overgangsbepaling.
De vraag of de wetgever al dan niet terecht nagelaten heeft een overgangsmaatregel aan
een bepaalde wet toe te voegen is vreemd aan een gebeurlijke schending van de artikelen
10 en 11 van de Grondwet. (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
8 mei 2008
C.2007.0232.N
nr. 281
Misdrijf – Burgerlijke rechtsvordering – Artikel 26, V.T.Sv. – Ongrondwettige wet.
Ingeval de ongrondwettigheid van artikel 26 V.T.Sv., voor de wijziging ervan bij artikel 2
van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de
verjaring, vastgesteld door het Arbitragehof, wordt ingeroepen, wordt de verjaring van de
burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf, voor de inwerkingtreding van die wet,
beheerst door de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 30 jaar van artikel 2262 B.W.,
voor de wijziging ervan door artikel 4 van die wet (Art. 2262 Burgerlijk Wetboek.)
15 mei 2008
C.2006.0069.N
nr. 296
Misdrijf – Burgerlijke rechtsvordering – Artikel 26, V.T.Sv. – Ongrondwettige wet.
Ingeval de ongrondwettigheid van artikel 26 V.T.Sv., voor de wijziging ervan bij artikel 2
van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de
verjaring, vastgesteld door het Arbitragehof, wordt ingeroepen, wordt de verjaring van de
burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf, voor de inwerkingtreding van die wet,
beheerst door de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 30 jaar van artikel 2262 B.W.,
voor de wijziging ervan door artikel 4 van die wet (Art. 2262 Burgerlijk Wetboek.)
15 mei 2008
C.2006.0069.N
nr. 296
Artikel 11 – Gezinsbijslag – Zelfstandigen – Werknemers en ambtenaren – Bedrag –
Verschil in behandeling – Niet vergelijkbare categorieën.
De omstandigheden dat zowel de zelfstandigen, enerzijds, als de werknemers en de
ambtenaren, anderzijds, het socialezekerheidsstelsel dat op hen van toepassing is, mede
financieren door middel van bijdragen die op verschillende manieren geïnd worden, maar
als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij op grond van hun beroepsinkomsten
berekend worden en dat de gezinsbijslag geheel in het belang van het kind is ingevoerd,
volstaan niet om aan te nemen dat die verschillende categorieën personen vanuit het
oogpunt van het recht op de gezinsuitkeringen als vergelijkbaar kunnen worden
beschouwd.
26 mei 2008
S.2006.0105.F
nr. 314
Verschil in behandeling – Discriminatie – Verantwoording – Artikel 11 – Gezinsbijslag –
Zelfstandigen – Rechthebbende – Bedrag – Wees – Voorwaarden vervuld op het tijdstip
van overlijden van een van de ouders – Voorwaarden vervuld na het overlijden.
Het ogenblik van het overlijden, op grond waarvan beoordeeld wordt of de wees als
rechthebbende op bijslag erkend kan worden, is een criterium van onderscheid dat
objectief en redelijkerwijs verantwoord is, aangezien het, bij het ontstaan van het recht,
het bestaan van een verband tussen het aan het kind erkende voordeel en de aansluiting
van ten minste een van zijn ouders bij de regeling waarborgt.
26 mei 2008
S.2006.0105.F
nr. 314
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Regeling van de rechtspleging – Beschikking van de raadkamer – Inverdenkinggestelde –
Hoger beroep – Gelijkheidsbeginsel.
De beperking die artikel 135, tweede lid, Wetboek van Strafvordering stelt aan het recht
van hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikkingen van de raadkamer,
schendt het gelijkheidsbeginsel van de artikelen 10 en 11 Grondwet niet
24 juni 2008
P.2008.0339.N
nr. 391
Regeling van de rechtspleging – Beschikking van de raadkamer – Inverdenkinggestelde –
Hoger beroep – Gelijkheidsbeginsel.
De beperking die artikel 135, tweede lid, Wetboek van Strafvordering stelt aan het recht
van hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikkingen van de raadkamer,
schendt het gelijkheidsbeginsel van de artikelen 10 en 11 Grondwet niet
24 juni 2008
P.2008.0339.N
nr. 391
Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Handelswijze van een overheidsinstelling –
Rechten die een derde hieruit kan putten.
Het in de artikelen 10 en 11, van de Grondwet neergelegde gelijkheidsbeginsel houdt niet
in dat uit de enkele omstandigheid dat een overheidsinstelling in bepaalde gevallen en
zonder verantwoording nalaat aan het niet vervullen van een door de wet voorziene
formaliteit de door deze wet voorziene gevolgen te verbinden, rechten kunnen worden
geput door een derde, die heeft nagelaten dezelfde formaliteit te vervullen. (Artikelen 10
en 11 Grondwet 1994.)
22 september 2008
S.2007.0103.N
nr. 493
Regels van gelijkheid van de Belgen voor de wet en niet–discriminatie – Verschil in
behandeling.
De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van de niet–
discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën
van personen wordt ingesteld, voor zover voor het criterium van dat onderscheid een
objectieve en redelijke verantwoording bestaat, die moet worden beoordeeld met
inachtneming van het doel en de gevolgen van de ter beoordeling staande maatregel, zodat
wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijk
verband van evenredigheid bestaat, het gelijkheidsbeginsel is geschonden. (Artikelen 10
en 11 Grondwet 1994.)
20 oktober 2008
S.2008.0008.N
nr. 563
Regels van gelijkheid van de Belgen voor de wet en niet–discriminatie – Sociale zekerheid
– Werknemers – Uitbreiding van de wet – Huisarbeiders – Bewijslast in hoofde van de
RSZ – Onderscheid met werknemers – Ongelijke behandeling van de opdrachtgevers.
De omstandigheid dat de RSZ bij het invorderen van socialezekerheidsbijdragen voor
gewone werknemers het bewijs moet leveren van een gezagsverhouding en dat hij voor de
huisarbeiders bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969,
slechts moet bewijzen dat die huisarbeiders in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst werken, houdt op zich geen verboden ongelijke behandeling of
discriminatie van hun opdrachtgevers in, vermits de bedoelde werknemers en
huisarbeiders zich niet in dezelfde situatie bevinden en het onderscheid in behandeling
gelet op het beoogde doel van het verlenen van dezelfde sociale bescherming ook
objectief en redelijk verantwoord is. (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 119.1 Wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 2, § 1 Wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke
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zekerheid der arbeiders.)
20 oktober 2008

S.2008.0008.N

nr. 563

Gelijkheid ten overstaan van de openbare lasten – Eerste aanvullend protocol – Artikel 1
– Aantasting van de rechten die in artikel 1 zijn gewaarborgd – Vertraagde compensatie.
Het arrest dat de bewoners die in de buurt van het vliegveld wonen en niet konden worden
vergoed, niet verwijt dat zij systematisch alle maatregelen van het Waals Gewest hebben
geblokkeerd of tegengewerkt, maar oordeelt dat de overheid de passende maatregelen
heeft genomen om de aangevoerde aantasting van het recht dat is gewaarborgd bij artikel
1 van het Eerste Aanvullend protocol bij het EVRM te vergoeden, zonder dat de
vertraging bij die vergoeding haar kan worden aangerekend, beslist wettig dat die
verdragsbepaling niet werd geschonden en verbreekt evenmin de gelijkheid van de
buurtbewoners ten aanzien van de openbare lasten. (Art. 1, eerste aanv. protocol E.V.R.M.
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
4 december 2008
C.2004.0582.F
nr. 696
Toepassingsgebied.
Artikel 16 van de Grondwet is van toepassing bij onteigening te algemenen nutte, die een
overdracht van eigendom met eigendomsverlies inhoudt en bijgevolg een werkelijke
ontzetting van bezit vormt; dat artikel is niet van toepassing bij geluidsoverlast, die
weliswaar het eigendomsrecht van de buurtbewoners kan beperken maar hen niet
werkelijk uit het bezit van hun goederen ontzet. (Art. 16 Grondwet 1994.)
4 december 2008
C.2004.0582.F
nr. 696

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
Burgerlijke rechten – Subjectief recht – Aantasting – Bestuurshandeling – Rechterlijke
macht – Bevoegdheid.
De Rechterlijke Macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn
niet–gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht
zowel te voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn
beleidsvrijheid niet te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van het bestuur te
stellen; de rechter in kort geding mag dit evenmin doen (Art. 144 Grondwet 1994.)
3 januari 2008
C.2006.0322.N
nr. 4
Rechterlijke macht – Koninklijk besluit – Raad van State – Afdeling wetgeving – Advies –
Dringende noodzakelijkheid – Wettigheidstoetsing.
Bij het verrichten van hun opdracht van wettigheidstoetsing, moeten de rechters,
uitsluitend op grond van de redenen die vermeld worden in de akte die zij willen
toepassen, nagaan of de minister, door het advies van de Raad van State niet in te winnen,
zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of deze zelfs heeft afgewend door het wettelijk
begrip dringende noodzakelijkheid te miskennen (Art. 3, § 1 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Art. 159 Grondwet 1994.)
21 januari 2008
S.2007.0025.F
nr. 41
Onderzoeksgerecht – Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Handhaving –
Toepassing.
Artikel 149 G.W. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten
over de handhaving van de maatregel van vrijheidsberoving die met toepassing van artikel
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72 Vreemdelingenwet is genomen (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 71 en 72 Wet van
15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.)
5 maart 2008
P.2008.0235.F
nr. 157
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Toepasselijkheid.
Artikel 149, Grondwet, is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die de
rechtspleging regelen, aangezien hun beslissingen geen vonnissen zijn in de zin van dat
artikel
11 maart 2008
P.2007.1717.N
nr. 168
Uitspraak in openbare terechtzitting – Toepassingsgebied.
Artikel 148, Grondwet, dat de openbaarheid van de terechtzittingen voorschrijft, en artikel
149, Grondwet, in zoverre het bepaalt dat elk vonnis in openbare terechtzitting wordt
uitgesproken, zijn rechtens alleen toepasselijk op de rechtbanken, in de zin die aan dat
woord is gegeven in de voormelde artikelen, dat is op de rechtbanken van de rechterlijke
macht
10 april 2008
D.2007.0006.N
nr. 220
Openbaarheid van de terechtzittingen – Toepassingsgebied.
Artikel 148, Grondwet, dat de openbaarheid van de terechtzittingen voorschrijft, en artikel
149, Grondwet, in zoverre het bepaalt dat elk vonnis in openbare terechtzitting wordt
uitgesproken, zijn rechtens alleen toepasselijk op de rechtbanken, in de zin die aan dat
woord is gegeven in de voormelde artikelen, dat is op de rechtbanken van de rechterlijke
macht
10 april 2008
D.2007.0006.N
nr. 220
Legaliteitsbeginsel inzake belastingen – Vrijstelling of vermindering van belasting.
Als er geen wettelijke grondslag bestaat om een natuurlijke of een rechtspersoon als
schuldenaar van een belasting aan te wijzen, kan er ten aanzien van deze natuurlijke of
rechtspersoon geen sprake zijn van vrijstelling of vermindering van die belasting. (Art.
172 Grondwet 1994.)
24 april 2008
F.2007.0014.N
nr. 252
Begrip politiek misdrijf – Soorten.
Het politiek misdrijf, beoogd in artikel 8, eerste lid, van het decreet van 19 juli 1831 is
hetzelfde politiek misdrijf als dat bedoeld in artikel 150 Grondwet; in de beide gevallen
kan een misdrijf slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het misdrijf uit de aard
ervan noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen in
hun bestaan, hun inrichting of hun werking, hetzij indien het gepleegd wordt met het
oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en het feit, gelet op de
bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulke aantasting
tot gevolg heeft of kan hebben (Art. 150 Grondwet 1994; Art. 8, eerste lid Decr. 19 juli
1831.)
7 oktober 2008
P.2008.0324.N
nr. 526
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziektekostenverzekering – Algemene raad van de
verzekering voor geneeskundige verzorging – Rechtsvordering – Hoger beroep –
Dringende noodzakelijkheid – Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige
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verzorging – Beslissing – Goedkeuring – Verzuim – Minister – Bevoegdheid – Besluit –
Aard.
Het besluit van de minister tot goedkeuring van de beslissing van de leidend ambtenaar
van de dienst voor geneeskundige verzorging om hoger beroep in te stellen, vormt een
besluit in de zin van art. 159 Gw. (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 16, § 1, 5° Koninklijk
Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen; Art. 21, eerste lid Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg.)
13 oktober 2008
S.2008.0017.F
nr. 543
Tegenstrijdige motivering – Begrip – Toepassing.
De motivering bedoeld in artikel 149 Grondwet is tegenstrijdig wanneer de redenen van
de beslissing onderling tegenstrijdig zijn of er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de
redenen en het dictum van die beslissing; een tegenstrijdigheid tussen de redenen van een
rechterlijke beslissing en de werkelijkheid of de wetgevende regels, levert geen
motiveringsgebrek op
23 december 2008
P.2008.1124.N
nr. 750

GRONDWETTELIJK HOF
Prejudiciële vraag – Onderzoeksgerechten – Aangehoudene – Verschijning met het oog
op de verwijzing naar het bodemgerecht – Spoedeisend karakter van de zaak.
Wanneer een aangehoudene voor het onderzoeksgerecht verschijnt met het oog op zijn
verwijzing naar het gerecht bevoegd om de zaak ten gronde te beoordelen, is de zaak
spoedeisend als bedoeld in artikel 26, § 3, Arbitragehof (Art. 26, § 3 Bijzondere wet op
het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
22 januari 2008
P.2007.1760.N
nr. 50
Prejudiciële vraag – Onderzoeksgerechten – Verwijzing naar het bodemgerecht –
Voorlopig karakter van de beslissing.
Het onderzoeksgerecht dat oordeelt over de verwijzing naar het gerecht om de zaak ten
gronde te beoordelen, doet geen uitspraak over de grond van de strafvordering; de
beslissing van dat gerecht is geen eindbeslissing en heeft bijgevolg een voorlopig karakter
als bedoeld in artikel 26, § 3, Bijzondere Wet Arbitragehof. (Art. 26, § 3 Bijzondere wet
op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
22 januari 2008
P.2007.1760.N
nr. 50
Prejudiciële vraag – Wet tot bescherming van de economische mededinging – Raad voor
de mededinging – Dringend karakter – Hof van Cassatie – Verplichting.
Gelet op de verplichting van het Hof om onverwijld uitspraak te doen over de door de
Raad voor de mededinging aan het Hof gestelde prejudiciële vraag, dient het Hof van
Cassatie geen prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof (Art. 26, § 3
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
22 januari 2008
H.2007.0001.F
nr. 44
Prejudiciële vraag – Rechtscollege – Zaak die spoedeisend is en waarin de uitspraak
slechts een voorlopig karakter heeft – Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen.
Uit artikel 26, § 3, Bijzondere Wet Arbitragehof, volgt dat indien voor een rechtscollege
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een prejudiciële vraag wordt opgeworpen, de vraag niet dient te worden gesteld wanneer
de zaak spoedeisend is en de uitspraak slechts een voorlopig karakter heeft. (Art. 26, § 3
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
22 januari 2008
P.2007.1760.N
nr. 50
Prejudicieel geschil – Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Artikel 26, § 1, 3°,
Bijzondere Wet Arbitragehof – 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 – Verplichting voor
het Hof van Cassatie – Ambtshalve prejudiciële vraag.
Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds, dat, anders dan in het geval van de
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
29 januari 2008
P.2006.0898.N
nr. 68
Onderscheid inzake de mogelijkheid tot het voeren van een contradictoir debat in
aanwezigheid van alle procespartijen – Cassatiemiddel dat de onverenigbaarheid van dit
onderscheid met de artikelen 10 en 11 GW aanvoert – Verplichting voor het Hof van
Cassatie – Prejudicieel geschil – Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Artikel 26, § 1,
3°, Bijzondere Wet Arbitragehof – Controle van de regelmatigheid van een observatie of
infiltratie – Controle van de regelmatigheid van een huiszoeking of telefoontap –
Vergelijkbare opsporingsmethodes wat de schending van het privéleven betreft.
Wanneer in een middel wordt aangevoerd dat de artikelen 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3°, en 5°,
en 47septies, § 2, in samenhang met het artikel 235ter, § 2, Wetboek van Strafvordering,
de artikelen 10 en 11, van de Grondwet, in samenhang met het artikel 6, E.V.R.M.,
schenden, voor zover dat de personen die het voorwerp zijn van de bijzondere
opsporingsmethode observatie, niet toegelaten worden om in een contradictoir debat, in
aanwezigheid van alle procespartijen aan de hand van alle stukken van het strafdossier
met de nodige tijd en faciliteiten en met het tegensprekelijk horen van getuigen, de
regelmatigheid te betwisten van de bijzondere opsporingsmethode observatie, terwijl
andere personen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden omdat zij het voorwerp
uitmaken van een beschikking tot huiszoeking of een beschikking tot telefoontap, wel
worden toegelaten om in een contradictoir debat, in aanwezigheid van alle procespartijen
aan de hand van alle stukken van het strafdossier met de nodige tijd en faciliteiten en met
het tegensprekelijk horen van getuigen, de regelmatigheid te betwisten van de beschikking
tot huiszoeking of de beschikking tot telefoontap, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan
het Grondwettelijk Hof.
29 januari 2008
P.2006.0898.N
nr. 68
Prejudiciële vraag – Hoven en rechtbanken – Verplichting – Grenzen – Dringende vraag
en uitspraak met een voorlopig karakter – Begrip – Onderzoek – Voorlopig aangehouden
inverdenkinggestelde – Bijzondere opsporingsmethoden – Controle van het vertrouwelijk
dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling – Onmiddellijk cassatieberoep –
Ontvankelijkheid.
Een rechtscollege is, krachtens artikel 26, § 3, Bijzondere Wet Arbitragehof, behalve
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wanneer ernstige twijfel bestaat over de verenigbaarheid van een wet, een decreet of een
in artikel 134 G.W. bedoelde regel met één van de in paragraaf 1 bedoelde regels of
artikelen van de Grondwet en geen vraag of beroep met hetzelfde onderwerp bij het
voormelde Hof aanhangig is, in het geval de vordering spoedeisend is en de uitspraak
over de vordering slechts een voorlopig karakter heeft, niet ertoe gehouden een
prejudiciële vraag te stellen; aangezien de beslissing die met toepassing van artikel 235ter
Sv. is gewezen, voorlopig van aard is en de rechtspleging dringend is omdat de
inverdenkinggestelde zich in voorlopige hechtenis bevindt en wegens de noodzaak om de
redelijke termijn te eerbiedigen die bij artikel 5.3, E.V.R.M. wordt gewaarborgd, kan,
doch hoeft het Hof geen prejudiciële vraag te stellen wanneer er ernstige twijfel bestaat
omtrent de grondwettelijkheid van de toe te passen regel, doch evenwel verschillende
vragen met hetzelfde voorwerp, die door het Hof aan het Grondwettelijk Hof zijn gericht,
bij dat Hof aanhangig zijn
13 februari 2008
P.2008.0035.F
nr. 107
Prejudiciële vraag – Hoven en rechtbanken – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen
– Dringende vraag en uitspraak met een voorlopig karakter – Ernstige twijfel over de
grondwettelijkheid van de regel – Vraag met hetzelfde onderwerp reeds bij het
Grondwettelijk Hof aanhangig.
Een rechtscollege is, krachtens artikel 26, § 3, Bijzondere Wet Arbitragehof, behalve
wanneer ernstige twijfel bestaat over de verenigbaarheid van een wet, een decreet of een
in artikel 134 G.W. bedoelde regel met één van de in paragraaf 1 bedoelde regels of
artikelen van de Grondwet en geen vraag of beroep met hetzelfde onderwerp bij het
voormelde Hof aanhangig is, in het geval de vordering spoedeisend is en de uitspraak
over de vordering slechts een voorlopig karakter heeft, niet ertoe gehouden een
prejudiciële vraag te stellen; aangezien de beslissing die met toepassing van artikel 235ter
Sv. is gewezen, voorlopig van aard is en de rechtspleging dringend is omdat de
inverdenkinggestelde zich in voorlopige hechtenis bevindt en wegens de noodzaak om de
redelijke termijn te eerbiedigen die bij artikel 5.3, E.V.R.M. wordt gewaarborgd, kan,
doch hoeft het Hof geen prejudiciële vraag te stellen wanneer er ernstige twijfel bestaat
omtrent de grondwettelijkheid van de toe te passen regel, doch evenwel verschillende
vragen met hetzelfde voorwerp, die door het Hof aan het Grondwettelijk Hof zijn gericht,
bij dat Hof aanhangig zijn
13 februari 2008
P.2008.0035.F
nr. 107
Prejudiciële vraag – Voorrecht van rechtsmacht – Toepassingsgebied – Ratione personae
– Raadsheer in sociale zaken – Artikel 479, Wetboek van Strafvordering –
Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 479 Wetboek van Strafvordering de
artikelen 10 en 11 Grondwet schendt, in zoverre het de raadsheer in sociale zaken niet
begrijpt onder de magistraten en ambtsdragers welke, voor de misdaden en wanbedrijven
door hen gepleegd buiten hun ambt, slechts op vordering van de procureur–generaal bij
het hof van beroep kunnen worden gedagvaard voor het hof van beroep, terwijl de
raadsheer in sociale zaken toch overeenkomstig artikel 103 Gerechtelijk Wetboek deel
uitmaakt van het arbeidshof en overeenkomstig artikel 104 Gerechtelijk Wetboek samen
met een raadsheer in het arbeidshof mede kennisneemt van zaken die tot de bevoegdheid
van dit hof behoren, en voor hem dezelfde waarborgen als voor de raadsheer in het
arbeidshof verantwoord kunnen lijken, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof
18 maart 2008
P.2007.1823.N
nr. 188
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Vreemdelingen – Bevel om het grondgebied te
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verlaten – Vrijheidsberoving – Beroep bij de rechterlijke macht – Verwerping van het
beroep – Verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag – Grens – Artikel 5.3
E.V.R.M..
Wanneer het recht van de van zijn vrijheid beroofde vreemdeling om binnen een redelijke
termijn te worden berecht, dat bij art. 5.3, E.V.R.M., gewaarborgd is, in het gedrang dreigt
te komen, moet het Hof het verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof verwerpen
30 april 2008
P.2008.0596.F
nr. 263
Prejudicieel geschil – Verplichting van het Hof van Cassatie – Niet ontvankelijk middel.
Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet van de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het Hof van Cassatie niet gehouden aan het
Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk
is doordat die vraag vreemd is aan die als geschonden aangewezen artikelen (Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
8 mei 2008
C.2007.0232.N
nr. 281
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen – Ongelijke behandeling
– Overgangsrecht.
Er is geen reden om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer de
eiser niet aangeeft op welke wijze het onderscheid dat een overgangsbepaling tussen
rechtzoekenden heeft ingevoerd, een ongelijke behandeling in het leven zou kunnen
roepen die aanleiding zou kunnen geven tot de vraag die hij aan het voormelde Hof wil
stellen.
21 mei 2008
P.2008.0090.F
nr. 308
Prejudicieel geschil – Cassatiemiddel – Niet–ontvankelijkheid om een reden eigen aan de
cassatieprocedure.
Wanneer een middel niet ontvankelijk is op grond van een reden eigen aan de
cassatieprocedure, dienen de daarin door een partij voorgestelde prejudiciële vragen niet
aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
26 mei 2008
S.2006.0105.F
nr. 314
Wraking – Burgerlijke zaken – Hof van Cassatie – Termijn – Prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof – Verplichting van het Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie dat wettelijk binnen een termijn van acht dagen uitspraak moet doen
over de wraking, zou zijn opdracht de goede rechtsbedeling te handhaven miskennen door
in die omstandigheden, die geen schending vertonen van een internationale norm, een
prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof over de onverenigbaarheid van
wettelijke bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met bepalingen van de Grondwet; het
Hof kan ervan uitgaan dat die wettelijke bepalingen niet in strijd zijn met de Grondwet en
door het Hof niet buiten toepassing moeten worden gelaten. (Art. 838, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
2 juni 2008
C.2008.0215.N
nr. 337
Prejudicieel geschil – Schending van de Grondwet – Gevolg – Bepaling in de tijd –
Beoordeling – 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
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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 de rechtszekerheid
5 juni 2008
C.2006.0019.N
nr. 346
Prejudiciële bevoegdheid – Schending van het Grondwettelijk gewaarborgd gelijkheids–
en niet–discriminatiebeginsel – Bevoegdheid arbeidsgerechten – Ongevallen overkomen
aan cursisten – Wettelijk verplichte verzekering die in dezelfde waarborgen voorziet als
de.
In het geval van de uitlegging van artikel 579, 1°, Ger.W., dat de in dit artikel bedoelde
arbeidsongevallen die zijn, waarvoor een wettelijke verzekering krachtens de
arbeidsongevallenwet of een wet die de arbeidsongevallenwet daarop toepasselijk maakt,
verplicht is, rijst de vraag of het strijdig is met de artikelen 10 en 11 G.W., dat de
vorderingen betreffende schade wegens arbeidsongevallen, wat betreft de bevoegdheid
van de arbeidsgerechten om daarvan kennis te nemen, verschillend geregeld zijn voor de
in artikel 126, van het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1988 bepaalde
cursisten die door de werkgever moeten verzekerd zijn onder dezelfde voorwaarden als
waren zij in het aan te leren beroep in loondienst tewerkgesteld in de onderneming, en
voor de werknemers waarop de Arbeidsongevallenwet wel toepasselijk is of krachtens een
andere wet toepasselijk is gemaakt; vraag waarop het Grondwettelijk Hof overeenkomstig
artikel 26, § 3, 1°, van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
uitspraak doet bij wege van arrest
26 juni 2008
S.2004.0134.N
nr. 408
Prejudicieel geschil – Vroeger arrest – Vraag met hetzelfde onderwerp – Hof van
Cassatie – Verplichting.
Overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Arbitragehof, is het Hof van Cassatie niet verplicht het Grondwettelijk Hof
opnieuw een prejudiciële vraag te stellen, wanneer dat hof reeds uitspraak heeft gedaan
over een vraag met hetzelfde onderwerp
12 augustus 2008
P.2008.1065.N
nr. 430
Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof – Grenzen – Vraag die personen betreft
die zich niet in dezelfde feitelijke toestand bevinden.
Het Hof dient een voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof niet te
stellen, wanneer deze vraag personen betreft die zich niet in dezelfde feitelijke toestand
bevinden
7 oktober 2008
P.2008.1421.N
nr. 531
Wetsbepalingen betreffende de strafvordering – Arrest dat de ongrondwettigheid van een
wetsbepaling vaststelt – Ongrondwettigheid ingevolge een leemte in de wet – Taak van de
rechter – Voorwaarde.
Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling betreffende de
strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 Grondwet worden
geschonden, moet de strafrechter deze leemte opvullen indien aan de ongrondwettigheid
zonder meer een einde kan worden gesteld door de wetsbepaling aan te vullen dermate dat
zij niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet; de rechter mag de leemte
echter niet aanvullen indien zij van die aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een volledig
andere procesregeling wordt ingevoerd
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14 oktober 2008

P.2008.1329.N

nr. 547

Prejudiciële vraag – Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet door wetsbepalingen
betreffende de – Arrest dat de ongrondwettigheid van een wetsbepaling vaststelt –
Ongrondwettigheid ingevolge een leemte in de wet – Taak van de rechter – Voorwaarde.
Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling betreffende de
strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 Grondwet worden
geschonden, moet de strafrechter deze leemte opvullen indien aan de ongrondwettigheid
zonder meer een einde kan worden gesteld door de wetsbepaling aan te vullen, dermate
dat zij niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet; de rechter mag die leemte
echter niet aanvullen indien zij van aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een volledig
andere procesregeling wordt ingevoerd
28 oktober 2008
P.2008.0706.N
nr. 587
Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie dient het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen
waarvan de formulering aantoont dat de grieven die door de eisers zijn opgeworpen niet
aan de bestreden wettelijke bepaling kunnen worden toegeschreven (Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
29 oktober 2008
P.2008.0547.F
nr. 594
Vastgestelde schending van artikel 10 en 11 G.W. – Leemte in de wet – Bevoegdheid van
de rechter.
Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling een leemte bevat
waardoor de artikelen 10 en 11, van de Grondwet worden geschonden, moet de rechter zo
mogelijk deze leemte opvullen. Indien aan de ongrondwettigheid zonder meer een einde
kan gesteld worden door die wetsbepaling, binnen het kader van de bestaande wettelijke
regeling, aan te vullen, dermate dat ze niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11, van
de Grondwet, kan en moet de rechter dit doen. Indien evenwel de leemte van die aard is
dat zij noodzakelijk vereist dat een andere regeling wordt ingevoerd, die een hernieuwde
maatschappelijke afweging van belangen door de wetgever of een aanpassing van een of
meer andere wettelijke bepalingen vereist, kan de rechter zich daarvoor niet in de plaats
van de wetgever stellen (Art. 28 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989;
Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
3 november 2008
S.2007.0013.N
nr. 604
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Artikel 10 – Strafzaken – Vernietiging van een regel
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 volgende, 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.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662
Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof.
Er is geen grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof
wanneer het middel niet ontvankelijk is om redenen die niet ontleend zijn aan de normen
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die zelf het onderwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van die prejudiciële vraag
(Art. 26, § 2, tweede lid, 1° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
25 november 2008
P.2008.0951.N
nr. 664
Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof.
Er is geen grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof,
wanneer die vraag geen betrekking heeft op de ongelijke behandeling van personen die
zich in dezelfde rechtstoestand bevinden (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van
6 jan. 1989.)
25 november 2008
P.2008.0951.N
nr. 664
Schending van de artikelen 10 en 11 Gw. – Verplichting – Grenzen – Schending
voortvloeiend uit het ontbreken van een wet.
Wanneer de eiser het Hof verzoekt het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te
stellen die betrekking heeft op de verenigbaarheid van de artikelen 10 en 11 Gw. met het
ontbreken van een wettekst, hoeft deze prejudiciële vraag niet te worden gesteld, daar de
aangeklaagde lacune, gesteld dat ze de Grondwet schendt, alleen verholpen kan worden
door de wetgever, die de modaliteiten van de nieuw in te voeren regeling dient te bepalen
(Art. 26, § 2, eerste en tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
11 december 2008
C.2007.0333.F
nr. 719
Prejudiciële vraag – Ongelijke behandeling – Onjuiste juridische uitgangspunten.
De aangevoerde ongelijke behandeling die op onjuiste juridische uitgangspunten berust,
kan geen aanleiding geven tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746

HANDELSPRAKTIJKEN
Raad voor de mededinging – Concentratie – Derden die van een voldoende belang doen
blijken – Recht om te worden gehoord – Inzage van het dossier – Recht van verdediging –
Implicatie.
De wetsbepalingen van de WBEM en het algemeen beginsel betreffende het recht van
verdediging kennen in beginsel aan een derde, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die
niet aan de concentratie deelneemt en deze niet heeft aangemeld, maar die van een
voldoende belang doet blijken om door de kamer van de Raad te worden gehoord, geen
recht van inzage toe in het gemotiveerd verslag en het onderzoeksdossier, of in één ervan,
die door de auditeur bij de Raad voor de mededinging worden ingediend, zonder dat een
onderscheid dient te worden gemaakt naar gelang de aan de concentratie deelnemende
ondernemingen al dan niet aan de auditeur verbintenissen hebben aangeboden (Art. 57, §
2, derde lid Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15
sept. 2006.)
22 januari 2008
H.2007.0001.F
nr. 44
Raad voor de mededinging – Vertrouwelijke stukken – Mededeling – Geoorloofd karakter.
De stukken die zakengeheimen bevatten of de interne stukken mogen niet worden
medegedeeld (Art. 57 Wet tot bescherming van de economische mededinging,
gecoördineerd op 15 sept. 2006.)
22 januari 2008
H.2007.0001.F
nr. 44
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Concentratie – Procedure van toezicht – Aard.
De procedure van toezicht op de concentraties is een procedure van administratieve
machtiging die tussen de aanmeldende partijen en de auditeur wordt gevoerd voor de
kamer van de Raad voor de mededinging die de betrokken derden kan horen; zij kan
worden opgevat als een geschil in de zin van artikel 73, § 1, van de WBEM (Art. 73, § 1
Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 sept. 2006.)
22 januari 2008
H.2007.0001.F
nr. 44
Raad voor de mededinging – Bevoegdheid – Aard.
De Raad voor de mededinging oefent als overheidslichaam in alle onafhankelijkheid een
rechtsprekende bevoegdheid uit, waarbij de omstandigheid dat de Ministerraad de
gevolgen van een beslissing van de Raad kan tenietdoen, hieraan geen afbreuk doet (Art.
11 Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 sept.
2006.)
22 januari 2008
H.2007.0001.F
nr. 44
Raad voor de mededinging – Concentratie – Toezicht – Tussenkomende partijen – Inzage
van het dossier.
De specifieke aard van het toezicht op de concentraties en de eerbiediging van de wettige
economische belangen beperken het recht van de tussenkomende partijen om van het
dossier inzage te nemen (Art. 57, § 2, derde lid Wet tot bescherming van de economische
mededinging, gecoördineerd op 15 sept. 2006.)
22 januari 2008
H.2007.0001.F
nr. 44
Raad voor de mededinging – Concentratie – Derden die van een voldoende belang doen
blijken – Inzage van de stukken – Beslissing.
Indien een derde die van een voldoende belang doet blijken om door de kamer van de
Raad voor de mededinging te worden gehoord, zou verzoeken om inzage in het
gemotiveerd verslag of het onderzoeksdossier, beslist de Raad welke gegevens van het
verslag of dossier echt nodig zijn om die derde in staat te stellen zijn standpunt op nuttige
wijze uiteen te zetten, en doet hij uitspraak over de vraag of de informatie vertrouwelijk is
ten aanzien van de betrokken derde of over de vraag of het stukken betreft die alleen
binnen de Raad circuleren (Art. 57, § 2, derde lid Wet tot bescherming van de
economische mededinging, gecoördineerd op 15 sept. 2006.)
22 januari 2008
H.2007.0001.F
nr. 44
Wet tot bescherming van de economische mededinging – Raad voor de mededinging –
Prejudiciële vraag – Omvang – Concentratie – Bevoegdheid van het Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie spreekt zich bij wege van prejudicieel arrest uit over de vragen met
betrekking tot de interpretatie van de wet tot bescherming van de economische
mededinging, wanneer de oplossing van een geschil afhangt van de interpretatie van deze
wet; deze wet maakt geen enkel onderscheid tussen de situaties waarin de Raad voor de
Mededinging een vraag kan stellen en sluit meer bepaald niet uit dat de vraag wordt
gesteld in het kader van een concentratie (Artikelen 72 en 73, § 1 Wet tot bescherming
van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 sept. 2006.)
22 januari 2008
H.2007.0001.F
nr. 44
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Raad voor de mededinging – Concentratie – Derden die van een voldoende belang doen
blijken – Recht om te worden gehoord – Inzage van het verslag – Inzage van het
onderzoeksdossier – Machtiging.
Gelet op het recht van een derde die van een voldoende belang doet blijken om te worden
gehoord door de Kamer van de Raad voor de mededinging, kan die Raad hem, op zijn
verzoek en onder bepaalde voorwaarden, een recht van inzage verlenen in het
gemotiveerd verslag of bepaalde gedeelten ervan en in het onderzoeksdossier of bepaalde
stukken ervan (Art. 57, § 2, derde lid Wet tot bescherming van de economische
mededinging, gecoördineerd op 15 sept. 2006.)
22 januari 2008
H.2007.0001.F
nr. 44
Handelspraktijkenwet – Artikel 84 – Uitlegging – Richtlijn 2005/29 van het Europees
parlement en van de Raad van 11 mei 2005 betreffende de oneerlijke handelspraktijken –
Toepassing.
In de mate dat artikel 84, van de wet van 14 juli 1991, betreffende de handelspraktijken en
de voorlichting en de bescherming van de consument, de verhoudingen tussen verkopers
onderling betreft, is er geen reden om deze conform het doel van de Richtlijn 2005/29,
van het Europees parlement, en de Raad van 11 mei 2005, betreffende de oneerlijke
handelspraktijken uit te leggen, die uitsluitend toepassing vindt in de relatie van verkoper
tot consument (Art. 84, eerste lid Wet 14 juli 1991.)
20 mei 2008
P.2008.0007.N
nr. 304
Handelspraktijkenwet – Begrip kettingverkoop – Verband met het begrip oplichting.
Het begrip kettingverkoop zoals omschreven in artikel 84, eerste lid, van de wet van 14
juli 1991, betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de
consument, staat los van het begrip oplichting als bedoeld in artikel 496, Strafwetboek
(Art. 496 Strafwetboek; Art. 84, eerste lid Wet 14 juli 1991.)
20 mei 2008
P.2008.0007.N
nr. 304
Handelspraktijkenwet – Misdrijf van kettingverkoop – Moreel bestanddeel – Aard.
Artikel 84, eerste lid, van de wet van 14 juli 1991, betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting en de bescherming van de consument, dat bepaalt dat het verboden is te
verkopen door een beroep te doen op een methode van kettingverkoop, die erin bestaat
een netwerk van al dan niet professionele verkopers op te bouwen, waarbij iedereen enig
voordeel verhoopt, meer door de uitbreiding van dat net dan door de verkoop van de
producten of diensten aan de consument en dat de deelneming met kennis van zaken aan
dergelijke verkopen eveneens verboden is, vereist als moreel bestanddeel van het misdrijf
geen bijzonder opzet (Art. 84, eerste lid Wet 14 juli 1991.)
20 mei 2008
P.2008.0007.N
nr. 304

HELING
Misdaad of wanbedrijf – Vermogensvoordelen – Witwasheling – Voorwerp van het
witwasmisdrijf – Onroerend goed – Inbeslagname.
Wanneer het voorwerp van het misdrijf van witwassen een onroerend goed is, is het
tevens een vermogensvoordeel dat voortkomt uit een misdrijf en kan het overeenkomstig
artikel 35bis Wetboek van Strafvordering in beslag worden genomen; de omstandigheid
dat de eigenaar van dat goed geen dader of mededader van het basismisdrijf is waaruit het
oorspronkelijk vermogensvoordeel voortkomt of dat de onderzoeksrechter die het beslag
bevolen heeft, niet is gelast met het onderzoek naar het basismisdrijf, doet daaraan geen
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afbreuk. (Artikelen 42, 1°, 3°, 505, eerste lid, 2°, 3°, 4°, en derde lid Strafwetboek;
Artikelen 35, 35bis en 35ter Wetboek van Strafvordering.)
4 maart 2008
P.2007.1684.N
nr. 152
Misdaad of wanbedrijf – Vermogensvoordelen – Witwasheling – Aard van het
witgewassen vermogensvoordeel.
Wanneer een vermogensvoordeel dat voortkomt uit een misdrijf wordt witgewassen, is dit
het voorwerp van het misdrijf van witwassen; het kan in beslag genomen worden en het
wordt verbeurdverklaard. (Artikelen 42, 1°, 3°, 505, eerste lid, 2°, 3°, 4°, en derde lid
Strafwetboek; Artikelen 35, 35bis en 35ter Wetboek van Strafvordering.)
4 maart 2008
P.2007.1684.N
nr. 152
Maatstaf – Witwassing – Voorwerp van de witwassing – Uit het misdrijf verkregen
vermogensvoordeel – Raming.
Art. 42, 3°, Sw., doelt op elke winst die door het plegen van het misdrijf wordt verkregen;
de raming van die winst vereist niet dat het nettobedrag ervan wordt bepaald en hetzelfde
geldt voor de raming van het voorwerp van de witwassing
14 mei 2008
P.2008.0188.F
nr. 294
Aangetast rechtsgoed – Materiële handeling van de beklaagde.
Een handeling van een beklaagde betreffende een bepaalde zaak ten nadele van een
bepaalde persoon kan of een diefstal of een heling uitmaken, die beide misdrijven zijn
tegen de eigendom (Artikelen 461 en 505 Strafwetboek.)
9 december 2008
P.2008.0697.N
nr. 709

HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING
Strafzaken – Schending van het E.V.R.M. – Veroordeling door het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens – Ontvankelijkheid van het verzoek tot heropening van de
rechtspleging.
Uit artikel 442bis Wetboek van Strafvordering volgt dat enkel de heropening van de
rechtspleging die geleid heeft tot de veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens kan worden aangevraagd
19 februari 2008
P.2008.0075.N
nr. 123
Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Schending van het Verdrag –
Heropening van de rechtspleging betreffende de strafvordering.
Krachtens artikel 442quinquies, eerste lid, Sv., beveelt het Hof van Cassatie, wanneer uit
het onderzoek van de aanvraag blijkt dat de vastgestelde schending het gevolg is van
procedurefouten of –tekortkomingen die dermate ernstig zijn dat ernstige twijfel bestaat
over de uitkomst van de bestreden rechtspleging, de heropening van de rechtspleging,
voor zover de veroordeelde partij zeer ernstige nadelige gevolgen blijft ondervinden, die
slechts door een heropening kunnen worden hersteld
9 april 2008
P.2008.0051.F
nr. 214
Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Schending van het Verdrag –
Heropening van de rechtspleging betreffende de strafvordering.
Krachtens de artikelen. 442bis en 442ter, 1°, Sv., kan de veroordeelde, wanneer bij een
definitief arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat het
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E.V.R.M. is geschonden, de heropening van de rechtspleging vragen die geleid heeft tot
zijn veroordeling in de zaak die voor het voormelde Hof is gebracht, in zoverre zij
betrekking heeft op de strafvordering
9 april 2008
P.2008.0051.F
nr. 214
Voorwerp – Beperking.
Krachtens artikel 442quinquies, Wetboek van Strafvordering kan de heropening van de
rechtspleging enkel betrekking hebben op beslissingen waarvan het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat die ten grond strijdig zijn met het E.V.R.M.
17 juni 2008
P.2008.0070.N
nr. 379
Beperking – Schadevergoeding voor de burgerlijke partij.
Krachtens artikel 442bis Wetboek van Strafvordering kan de heropening van de
rechtspleging enkel gevraagd worden wat de strafvordering betreft; daaruit volgt dat
ingeval van heropening van de rechtspleging, de cassatie niet kan uitgebreid worden tot de
beslissingen over de schadevergoedingen voor de burgerlijke partijen
17 juni 2008
P.2008.0070.N
nr. 379

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE
Strafzaken – Beslissing over de burgerlijke belangen – Beslissing die berust op een
beslissing in strafzaken die niet naderhand vernietigd is – Verzoek tot herroeping van het
gewijsde – Toelaatbaarheid.
Uit artikel 1133, 5°, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat een verzoek tot herroeping van
het gewijsde kan ingediend worden indien de beslissing berust op een vonnis of arrest in
strafzaken, dat naderhand is vernietigd, volgt dat een beslissing van een strafrechter die
uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering die in kracht van gewijsde is gegaan,
slechts kan worden herroepen voor zover het vonnis of arrest in de strafzaak, waarop die
beslissing berust, is vernietigd. (Artikelen 1132 en 1133, 5° Gerechtelijk Wetboek.)
7 oktober 2008
P.2008.0669.N
nr. 528

HERSTEL IN EER EN RECHTEN
Strafzaken – Verwerping van de aanvraag – Rechtspleging – Verschijning van de
verzoeker.
Buiten het geval waarin de procureur–generaal bij het hof van beroep oordeelt dat de
verschijning van de verzoeker tot herstel in eer en rechten niet onontbeerlijk is en de
aanvraag moet worden ingewilligd, moet de verzoeker op elke rechtszitting van de kamer
van inbeschuldigingstelling in persoon verschijnen, behalve op die waarop het arrest
wordt uitgesproken; indien hij niet verschijnt zonder een wettige reden van verschoning
aan te voeren, wordt zijn aanvraag afgewezen; indien hij aanwezig is, moet hij worden
gehoord (Art. 630 Wetboek van Strafvordering.)
21 mei 2008
P.2008.0145.F
nr. 309

HERZIENING
VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES
Aanvraag tot herziening – Ontvankelijkheid.
Bij gebrek aan een gunstig advies van drie advocaten bij het Hof van Cassatie of van drie
advocaten die tien jaar ingeschreven zijn op de tabel, is het verzoek tot herziening niet
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ontvankelijk. (Art. 443, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
15 april 2008
P.2008.0399.N

nr. 225

ALLERLEI
Rechterlijke tucht – Tuchtstraf – Nieuw feit – Begrip – Nieuwe wet – Ontvankelijkheid.
Een verzoek tot herziening van een tuchtrechtelijke beslissing biedt aan de persoon
gestraft met een tuchtstraf de mogelijkheid die beslissing aan te vechten indien hij een
nieuw feit kan aanvoeren dat zich heeft voorgedaan sedert die beslissing of een
omstandigheid waarvan hij toen het bestaan niet heeft kunnen aantonen en die van aard is
te bewijzen dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan de feiten die hem tuchtrechtelijk
ten laste werden gelegd of dat hij zich slechts schuldig heeft gemaakt aan lichtere feiten;
de omstandigheid dat de wet een ten tijde van de aangevochten beslissing nog niet
bestaande tuchtstraf heeft ingevoerd is geen nieuw feit van die aard, zodat een daarop
gesteund verzoek tot herziening niet ontvankelijk is (Art. 427quater, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
14 februari 2008
D.2007.0025.N
nr. 114

HINDERLIJKE INRICHTINGEN
Milieuvergunningsdecreet – Artikel 22 – Zorgvuldigheidsplicht – Verplichting de nodige
maatregelen te nemen om hinder te voorkomen – Legaliteitsbeginsel.
Artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet, dat bepaalt dat ongeacht de verleende
vergunning, de exploitant van een inrichting steeds de nodige maatregelen moet treffen
om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen, heeft een voldoende nauwkeurige
normatieve inhoud om een misdrijf te kunnen definiëren. (Artikelen 22, tweede lid, en 39
Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.)
17 juni 2008
P.2006.1348.N
nr. 375
Milieuvergunningsdecreet – Vlarem I – Zorgvuldigheidsplicht – Grens – Preventieve
maatregelen door toepassing van de best beschikbare technieken.
De in artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet, en in artikel 43, § 2, Vlarem I,
bepaalde zorgvuldigheidsplicht wordt niet beperkt door artikel 43ter, Vlarem I, dat
bepaalt dat een inrichting zo dient te worden geëxploiteerd dat alle passende preventieve
maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de
best beschikbare technieken. (Art. 22, tweede lid Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning; Art. 43, § 2, en 43ter, 1° Besluit van de Vlaamse Executive 6 feb. 1991
houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.)
17 juni 2008
P.2006.1348.N
nr. 375
Milieuvergunningsdecreet – Vlarem I – Zorgvuldigheidsplicht – Omvang – Aard.
De omvang van de in artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet, en in artikel 43, §
2, Vlarem I, bepaalde zorgvuldigheidsplicht blijft niet beperkt tot het naleven van de
algemene of de bijzondere voorwaarden van de vergunning en moet niet vooraf bij
ministerieel besluit worden gepreciseerd; zij is algemeen en omvat elke maatregel van
voorzichtigheid of voorzorg (Art. 22, tweede lid Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning; Art. 43, § 2 Besluit van de Vlaamse Executive 6 feb. 1991 houdende
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.)
17 juni 2008
P.2006.1348.N
nr. 375
Milieuvergunningsdecreet – Vlarem I – Zorgvuldigheidsplicht – Aard – Omvang –
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Veroorzaken van abnormale hinder.
Het algemene karakter van de zorgvuldigheidsplicht omschreven in artikel 22, tweede lid,
Milieuvergunningsdecreet, en in artikel 43, § 2, Vlarem I, en het gegeven dat ze elke
maatregel van voorzichtigheid of voorzorg omvat, sluit niet uit dat wanneer abnormale
hinder wordt veroorzaakt, het ter voldoening van deze verplichting noodzakelijk is andere
maatregelen te nemen dan het loutere aanwenden van de best beschikbare technieken die
geen overmatige kosten meebrengen. (Art. 22, tweede lid Decr. Vl. R. 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning; Art. 43, § 2 Besluit van de Vlaamse Executive 6 feb.
1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.)
17 juni 2008
P.2006.1348.N
nr. 375

HOF VAN ASSISEN
ALGEMEEN
Onpartijdigheid van de rechter – Begrip – Berichtgeving in de pers.
De onpartijdigheid waarvan de rechter blijk moet geven, is in de regel bereikt door de
houding van die rechter bij de behandeling van de zaak; meer bepaald moet de rechter
vooraleer hij bij vonnis over de zaak uitspraak doet, erover waken dat hij geen
standpunten inneemt waardoor hij laat verstaan dat hij reeds een mening heeft over de
hem voorgelegde geschilpunten; dat berichtgeving in de pers ook de rechter en de jury
van het hof van assisen kan bereiken, houdt niet in dat daardoor een schijn van
partijdigheid ontstaat (Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1981; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
19 februari 2008
P.2007.1648.N
nr. 122
Voorlopige hechtenis – Gevangenneming – Vrijheidsberoving krachtens een beschikking
tot gevangenneming – Invrijheidstelling – Nieuwe vrijheidsberoving.
Wanneer een beschuldigde die van zijn vrijheid is beroofd krachtens een beschikking tot
gevangenneming waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling de onmiddellijke
tenuitvoerlegging heeft bevolen, door dat gerecht in vrijheid wordt gesteld, wanneer het
uitspraak doet op een verzoekschrift tot invrijheidstelling, kan die beschuldigde,
behoudens om andere redenen, enkel nog worden aangehouden krachtens een nieuwe
beslissing van het hof van assisen zelf, in het geval dat bij art. 28, § 2, Wet Voorlopige
Hechtenis, is bepaald.
14 mei 2008
P.2008.0704.F
nr. 295

RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF
Kamer van inbeschuldigingstelling – Taalgebruik – Hof van assisen van de provincie Luik
– Nederlandstalige beschuldigde – Verzoek tot verwijzing naar een hof van assisen waar
de rechtspleging in het Nederlands.
Noch uit de artikelen 1 en 2 Wet 24 maart 1980, noch uit artikel 1 Wet 23 september
1985, noch uit de artikelen 366 en 367 Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging
federale staatsstuctuur, blijkt dat de wetgever met deze bepalingen tot wijziging van de
artikelen 1, 19 en 20 Taalwet Gerechtszaken, het recht heeft willen afschaffen dat de
voormelde artikelen 19 en 20 toekennen aan de beschuldigde die alleen Nederlands kent
of zich gemakkelijker in die taal uitdrukt en die voor het hof van assisen van de provincie
Luik moet worden gebracht om, zo hij daarom verzoekt, naar een hof van assisen te
worden verwezen waar de rechtspleging in het Nederlands wordt gevoerd
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27 februari 2008

P.2008.0101.F

nr. 138

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY
Tussenarrest – Debat – Vragen – Gepastheid – Onaantastbare beoordeling.
Buiten de gevallen die bij artikelen 339 Sv. en 10 Wet Bescherming Maatschappij zijn
bepaald, beslist het hof van assisen op onaantastbare wijze, in het geval van betwisting,
welke vragen uit het debat voortvloeien, op voorwaarde dat aan de jury geen andere feiten
worden voorgelegd dan deze waarvoor de kamer van inbeschuldigingstelling de
verwijzing heeft bevolen
27 februari 2008
P.2007.1834.F
nr. 137
Tussenarrest – Debat – Vragen – Verdediging verzoekt om aanvullende vragen –
Weigering – Artikel 6, E.V.R.M..
Wanneer, zoals uit het verwijzingsarrest blijkt, de wijze waarop de vragen waren
opgesteld de beschuldigde niet de mogelijkheid heeft ontnomen om tegenspraak te voeren
over zijn persoonlijke betrokkenheid bij de feiten en evenmin over het bestaan van een
band tussen het hoofdmisdrijf en de verzwarende omstandigheid van artikel 475 Sw., kan
de weigering van het hof van assisen om een andere hoofdvraag of andere aanvullende
vragen te stellen, niet tot een schending leiden van artikel 6 E.V.R.M.
27 februari 2008
P.2007.1834.F
nr. 137
Procedure op verwijzing na cassatie beperkt tot de uitspraak over de straf – Akte van
beschuldiging.
Geen wetsbepaling belet het openbaar ministerie de akte van beschuldiging die het reeds
had neergelegd bij een eerdere behandeling van de zaak voor een ander hof van assisen,
opnieuw neer te leggen bij de nieuwe behandeling van de zaak na een cassatie die beperkt
is tot de uitspraak over de straf. (Artikelen 241, 362 en 434 Wetboek van Strafvordering.)
3 juni 2008
P.2008.0447.N
nr. 340
Procedure op verwijzing na cassatie beperkt tot de uitspraak over de straf – Nieuw debat.
Uit de artikelen 434, eerste lid, en 362 Wetboek van Strafvordering volgt dat, na een
cassatie die beperkt is tot de uitspraak over de straf, de rechtspleging nog enkel betrekking
heeft op het debat over de toepassing van de wet, en op de beslissing daaromtrent door het
nieuwe hof samen met de nieuwe jury; de taak van dit rechtscollege in deze fase van de
rechtspleging bestaat er nog alleen in de straf te bepalen op grond van de reeds regelmatig
gedane schuldigverklaring door een andere jury
3 juni 2008
P.2008.0447.N
nr. 340
Deelneming aan een diefstal met verzwarende omstandigheden – Geïndividualiseerde
vraag aan de jury.
Wanneer iemand beschuldigd wordt als deelnemer aan een diefstal met een van de
verzwarende omstandigheden van de artikelen 468, 474 en 475 Strafwetboek, moet het
hof van assisen de jury daaromtrent een geïndividualiseerde vraag stellen
17 juni 2008
P.2008.0070.N
nr. 379
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Voorzitter van hof die kamer van inbeschuldigingstelling gelast met controle over
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden.
Het vonnisgerecht en de voorzitter van het hof van assisen kunnen de kamer van
inbeschuldigingstelling slechts belasten met de controle over de in de loop van het
onderzoek toegepaste bijzondere opsporingsmethoden, wanneer na de behoorlijk
uitgevoerde controle bij de afsluiting van het vooronderzoek of van het gerechtelijk
onderzoek, concrete gegevens aan het licht zijn gekomen welke kunnen wijzen op het
bestaan van een verzuim, een onregelmatigheid, een nietigheid of de niet–
ontvankelijkheid van de strafvordering en die nog niet door de kamer van
inbeschuldigingstelling gekend waren op het ogenblik waarop deze haar controle
krachtens artikel 235ter Wetboek van Strafvordering uitoefende (Artikelen 189ter, 235ter
en 335bis Wetboek van Strafvordering.)
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547

EINDARREST
Aanneming van de verschoningsgrond uitlokking door de jury – Veroordelend arrest –
Cassatieberoep van de burgerlijke partij – Ontvankelijkheid.
De burgerlijke partij die niet in de kosten van de strafvordering is veroordeeld, heeft geen
hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing van het hof van assisen
op de strafvordering; de aanneming van de verschoningsgrond door de jury en de
strafvermindering die daaruit voortvloeit, verschaffen de burgerlijke partij niet het recht
om, met toepassing van artikel 416, tweede lid, Sv., onmiddellijk cassatieberoep tegen de
strafrechtelijke veroordeling in te stellen, vermits deze bepaling in uitdrukkelijke
bewoordingen stelt dat de arresten die uitspraak doen over het beginsel van
aansprakelijkheid en waartegen om die reden onmiddellijk cassatieberoep openstaat,
arresten zijn inzake de burgerlijke rechtsvordering.
19 maart 2008
P.2008.0072.F
nr. 191

ALLERLEI
Voorzitter – Wraking – Gewettigde verdenking – Uiting van overtuiging.
De commentaren van de voorzitter van het hof van assisen waarin hij, bij de ondervraging
van de beschuldigde, uiting geeft van zijn overtuiging dat de verklaringen van de
beschuldigde niet overeenstemmen met de werkelijkheid, gaan de grenzen te buiten van
wat toegelaten is aan de actieve rechter en aan de voorzitter van een assisenhof in het
bijzonder, en kunnen bij de beschuldigde en bij derden gewettigde verdenking doen
ontstaan over de geschiktheid van die magistraat om met de vereiste onpartijdigheid en
onafhankelijkheid uitspraak te doen, zodat er aanleiding is tot wraking. (Art. 828, 1°
Gerechtelijk Wetboek.)
28 februari 2008
C.2008.0086.N
nr. 144
Voorzitter – Rol van de actieve rechter.
De commentaren van de voorzitter van het hof van assisen waarin hij, bij de ondervraging
van de beschuldigde, uiting geeft van zijn overtuiging dat de verklaringen van de
beschuldigde niet overeenstemmen met de werkelijkheid, gaan de grenzen te buiten van
wat toegelaten is aan de actieve rechter en aan de voorzitter van een assisenhof in het
bijzonder, en kunnen bij de beschuldigde en bij derden gewettigde verdenking doen
ontstaan over de geschiktheid van die magistraat om met de vereiste onpartijdigheid en
onafhankelijkheid uitspraak te doen, zodat er aanleiding is tot wraking. (Art. 828, 1°
Gerechtelijk Wetboek.)
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C.2008.0086.N

nr. 144

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)
Vorm – Verzoekschrift – Datum van neerlegging – Vaststelling door de griffier –
Vermelding in de kennisgeving van het hoger beroep.
Wanneer de griffier vaststelt dat het verzoekschrift tot hoger beroep ter griffie is
neergelegd op een bepaalde datum, dient de rechter aan te nemen dat het verzoekschrift
op die datum ter griffie is neergelegd en aan die vastgestelde neerlegging de wettelijke
gevolgen toe te kennen, ook indien het verzoekschrift met de post aan de griffie is
toegezonden of door een tussenpersoon is neergelegd; de vermelding van de datum van
neerlegging in de kennisgeving van het hoger beroep is daarbij niet bepalend (Artikelen
1317, 1319 en 1320 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 173, tweede lid, 4°, en 1056, 2°
Gerechtelijk Wetboek.)
10 januari 2008
C.2007.0149.N
nr. 19
Devolutieve kracht – Bevestiging van de door de
onderzoeksmaatregel – Wijziging van het beroepen vonnis.

eerste

rechter

bevolen

De appelrechter die, na de hogere beroepen gegrond te hebben verklaard, het beroepen
vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het geschil, dient de zaak niet naar de eerste
rechter te verwijzen wanneer hij zelf een onderzoeksmaatregel beveelt, ook al had het
beroepen vonnis dezelfde onderzoeksmaatregel bevolen. (Art. 1068, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
14 januari 2008
C.2007.0234.N
nr. 23
Onderzoeksmaatregel – Nieuwe beschikkingen.
De appelrechter die zich niet ertoe beperkt een door de eerste rechter bevolen
onderzoeksmaatregel geheel of gedeeltelijk te bevestigen, kan de zaak niet naar die
rechter verwijzen (Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
25 januari 2008
C.2007.0268.F
nr. 65
Devolutieve werking.
Ten gevolge van de devolutieve werking van het hoger beroep mag de appelrechter de
zaak aan zich houden na te hebben vastgesteld dat de eerste beslissing moet worden
vernietigd; deze werking heeft niet tot gevolg dat er geen volwaardige dubbele aanleg
bestaat of dat de rechtszoekende een aanleg verliest; de onwettigheden die werden begaan
door de eerste rechter of die verband houden met de regelmatigheid van de in eerste
aanleg gevoerde procedure, zoals met de organieke onpartijdigheid van het eerste
rechtscollege, kunnen worden ongedaan gemaakt door de beslissing op het hoger beroep;
hieruit volgt niet dat de procedure in eerste aanleg niet heeft bestaan. (Art. 1068, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
13 maart 2008
D.2006.0016.N
nr. 176
Roekeloos of tergend principaal hoger beroep – Geldboete – Rechter.
De rechter die het principaal hoger beroep verwerpt, verkrijgt hiermee noch de
hoedanigheid van partij in de zaak noch een persoonlijk en rechtstreeks belang bij die
zaak, die hem beletten om uitspraak te doen over het roekeloos of tergend karakter van dat
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hoger beroep en over de geldboete die kan worden opgelegd wanneer deze verantwoord is
(Art. 1072bis Gerechtelijk Wetboek.)
5 mei 2008
C.2005.0223.F
nr. 264
Taal – Eentaligheid van de akte – Akte van hoger beroep – Vermelding van de grieven –
Aanhaling in een andere taal – Geoorloofd karakter.
Wanneer de akte van hoger beroep argumenten ter ondersteuning van de grieven bevat,
behoren ze tot de grieven die in het debat worden gebracht en waarvan de geïntimeerde
moet kunnen kennisnemen in de taal van de rechtspleging (Artikelen 24 en 40, eerste lid
Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
6 juni 2008
C.2007.0144.F
nr. 352
Devolutieve kracht – Wijziging van het vonnis in hoger beroep – Bevestiging van de in het
beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel.
De appelrechter die het beroepen vonnis wijzigt en bijgevolg anders dan de eerste rechter
uitspraak doet over het geschil, dient de zaak niet naar de eerste rechter te verwijzen, ook
al bevestigt hij de in het beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel (Art. 1068,
tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2008
C.2007.0121.N
nr. 366
Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter – Devolutieve kracht – Bevestiging van de door de
eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel – Wijziging van het vonnis in hoger beroep.
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, mag hij de zaak niet naar
de eerste rechter verwijzen, wanneer hij vervolgens zelf een onderzoeksmaatregel beveelt,
ook al is die grotendeels dezelfde als diegene bevolen door het beroepen vonnis (Art.
1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
5 september 2008
C.2007.0327.N
nr. 452
Onsplitsbaar geschil – Afwezige partij – Betrekking in hoger beroep.
Uit de bepalingen van artikel 1053, van het Gerechtelijk Wetboek, volgt dat de afwezige
partij in het hoger beroep moet worden betrokken en dat derhalve het tijdige initiatief
hiertoe moet uitgaan van een partij die de tegenwerpelijkheid van de tussen te komen
beslissing nastreeft; in de regel is dit de appellant; aan de wet is eveneens voldaan als een
geïntimeerde de afwezige partij in het hoger beroep betrekt, met het oog op de
tegenwerpelijkheid van de beslissing; deze partij kan er immers belang bij hebben dat het
hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard (Art. 1053 Gerechtelijk Wetboek.)
26 september 2008
C.2007.0416.N
nr. 402
Onsplitsbaar geschil – Afwezige partij – Betrekking in hoger beroep.
Uit de bepalingen van artikel 1053, van het Gerechtelijk Wetboek, volgt dat de afwezige
partij in het hoger beroep moet worden betrokken en dat derhalve het tijdige initiatief
hiertoe moet uitgaan van een partij die de tegenwerpelijkheid van de tussen te komen
beslissing nastreeft; in de regel is dit de appellant; aan de wet is eveneens voldaan als een
geïntimeerde de afwezige partij in het hoger beroep betrekt, met het oog op de
tegenwerpelijkheid van de beslissing; deze partij kan er immers belang bij hebben dat het
hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard (Art. 1053 Gerechtelijk Wetboek.)
26 september 2008
C.2007.0416.N
nr. 510
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Partijen – Gemeente – College van burgemeester en schepenen – Beslissing – Vorm.
Het instellen van hoger beroep maakt een onderdeel uit van het voeren van een
rechtsgeding waarbij de gemeente als eiser, hetzij als verweerder, betrokken is, zodat het
daarmee belast college van burgemeester en schepenen van de gemeente daartoe een
formele beslissing moet nemen (Artikelen 104, tweede lid, 108bis, 123, 8° en 270
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
3 oktober 2008
C.2007.0198.N
nr. 525
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziektekostenverzekering – Algemene raad van de
verzekering voor geneeskundige verzorging – Dringende noodzakelijkheid – Leidend
ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging – Beslissing – Goedkeuring –
Ontvankelijkheidsvoorwaarden.
De goedkeuring, door de algemene raad, van de beslissing van de leidend ambtenaar van
de dienst voor geneeskundige verzorging om in geval van dringende noodzakelijkheid
hoger beroep in te stellen, vormt een voorwaarde voor het regelmatig instellen van dat
hoger beroep.
13 oktober 2008
S.2008.0017.F
nr. 543
Uitbreiding van de vordering.
Uit de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek volgt niet dat de uitbreiding
van de vordering in hoger beroep aan bijkomende voorwaarden, zoals het formuleren van
incidenteel beroep, onderworpen is. (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.)
28 november 2008
C.2007.0301.N
nr. 679
Devolutieve werking – Motivering.
Artikel 149 G.W. en de artikelen 741 en 780, eerste lid,3° Ger.W. sluiten niet uit dat de
rechter zijn oordeel laat steunen op feiten die voor de eerste rechter zijn aangevoerd en
waarnaar niet is verwezen in de appelconclusie en daarin niet zijn bevestigd,
overgenomen of herhaald. (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 741 en 780, eerste lid, 3°
Gerechtelijk Wetboek.)
1 december 2008
S.2008.0081.N
nr. 685
Beslissing over de bevoegdheid – Hoger beroep – Exceptie van plaatselijke bevoegdheid –
Beslissing van onbevoegdheid.
De appelrechter die de beslissing, ook al is die impliciet, van de eerste rechter die zich
bevoegd verklaart, tenietdoet, moet de bevoegde appelrechter aanwijzen, en als hij die
rechter niet is, de zaak naar de bevoegde appelrechter verwijzen; in geen geval mag de
appelrechter een vordering niet–ontvankelijk verklaren op grond dat de eerste rechter niet
bevoegd was om ervan kennis te nemen (Artikelen 643 en 660, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
4 december 2008
C.2008.0050.F
nr. 699

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Beschikking van de raadkamer – Verwijzing – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde
– Ontvankelijkheid.
Het hoger beroep van een inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot verwijzing van
de raadkamer is niet ontvankelijk wanneer de grieven die door de inverdenkinggestelde in
zijn conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling zijn geformuleerd, geen
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betrekking hebben op de gevallen die in artikel 135, § 2, Sv., zijn bedoeld, aangezien zij
niet in een schriftelijke conclusie voor de raadkamer zijn aangevoerd of niet gericht zijn
tegen de beroepen beschikking in zoverre die de inverdenkinggestelde naar de
correctionele rechtbank verwees, of geen grond van niet–ontvankelijkheid van de
strafvordering aanvoeren die eerst nà het debat voor de raadkamer is ontstaan
13 februari 2008
P.2007.1778.F
nr. 106
Vonnis van onbevoegdverklaring – Hoger beroep van het openbaar ministerie – Geen
hoger beroep van de burgerlijke partij – Wijziging – Verplichting om op de strafvordering
en de burgerlijke rechtsvordering uitspraak te doen.
De appelrechter bij wie alleen op het hoger beroep van het openbaar ministerie, een
vonnis van onbevoegdverklaring op de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering
aanhangig is gemaakt, moet, indien hij het vonnis ongeldig verklaart, over de beide
vorderingen uitspraak doen ten gronde
27 februari 2008
P.2007.1720.F
nr. 136
Gevolgen – Verstekvonnis zonder hoger beroep van het openbaar ministerie – Verzet van
de beklaagde – Vonnis op dat verzet – Hoger beroep van de beklaagde – Hoger beroep
van het openbaar ministerie – Verzwaring van de bij verstek uitgesproken straf.
Wanneer het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld tegen een bij verstek
gewezen vonnis, kan de appelrechter, op de hogere beroepen van de beklaagde en het
openbaar ministerie tegen op verzet gewezen vonnis, de straf die door het verstekvonnis is
uitgesproken, niet verzwaren, zelfs niet om een door de appelrechter opgemerkte
nalatigheid recht te zetten (Artikelen 187, 188 en 202 Wetboek van Strafvordering.)
5 maart 2008
P.2007.1769.F
nr. 156
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Verwijzingsbeschikking wegens
de vaststelling van het bestaan van voldoende bezwaren – Ontvankelijkheid.
Tegen de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht wegens de vaststelling van
het bestaan van voldoende bezwaren kan door de beklaagde geen hoger beroep noch
onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld (Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van
Strafvordering.)
11 maart 2008
P.2007.1717.N
nr. 168
Beklaagde vrijgesproken in eerste aanleg – Veroordeling in hoger beroep –
Eenparigheid.
Het gerecht in hoger beroep moet met eenparige stemmen van zijn leden uitspraak doen,
met name wanneer het een misdrijf, waarvan de beklaagde in eerste aanleg was
vrijgesproken, tegen hem bewezen verklaart, of wanneer het de straffen verzwaart die
hem door de eerste rechter waren opgelegd; aangezien elke veroordeling neerkomt op een
schuldigverklaring, houdt de vermelding in het arrest dat de straffen eenparig werden
opgelegd, noodzakelijkerwijs in dat de schuldigverklaring eveneens met eenparige
stemmen van de leden van het hof van beroep werd beslist (Art. 211bis Wetboek van
Strafvordering.)
7 mei 2008
P.2008.0139.F
nr. 275
Eenparigheid vereist – Vaststelling door de appelrechter.
De vermelding alleen van artikel 211bis Sv. onder de toegepaste wettelijke bepalingen is
onvoldoende om vast te stellen dat de beslissing met eenparige stemmen van de leden van
het appelgerecht werd genomen (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
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P.2008.0353.F

nr. 363

Strafverzwaring – Eenparigheid.
Wanneer het gerecht in hoger beroep de straf verzwaart die door de eerste rechter is
opgelegd, kan het deze beslissing alleen maar nemen met eenparige stemmen van zijn
leden (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
11 juni 2008
P.2008.0353.F
nr. 363
Regeling van de rechtspleging – Beschikking van de raadkamer – Inverdenkinggestelde –
Hoger beroep – Gelijkheidsbeginsel.
De beperking die artikel 135, tweede lid, Wetboek van Strafvordering stelt aan het recht
van hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikkingen van de raadkamer,
schendt het gelijkheidsbeginsel van de artikelen 10 en 11 Grondwet niet
24 juni 2008
P.2008.0339.N
nr. 391
Regeling van de rechtspleging – Raadkamer – Beschikking die vaststelt dat de
rechtspleging niet kan geregeld worden.
De beschikking van de raadkamer waarbij wordt vastgesteld dat de rechtspleging niet kan
geregeld worden is geen verwijzingsbeschikking zoals bedoeld in artikel 135, § 2,
Wetboek van Strafvordering, waartegen de inverdenkinggestelde hoger beroep en
vervolgens onmiddellijk cassatieberoep kan instellen
24 juni 2008
P.2008.0339.N
nr. 391
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer – Beschikking tot
verwijzing van verschillende inverdenkinggestelden – Gedetineerde inverdenkinggestelde
– Termijn om hoger beroep in te stellen verminderd tot vierentwintig uur – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Termijn om uitspraak te doen.
Uit de omstandigheid dat de termijn om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking
tot verwijzing, wordt verminderd tot vierentwintig uur wanneer één van de
inverdenkinggestelden is opgesloten, vloeit niet voort dat de kamer van
inbeschuldigingstelling in dat geval uitspraak moet doen binnen de termijn van vijftien
dagen als bepaald bij artikel 30, §3, Wet Voorlopige Hechtenis. (Art. 30, § 3 Wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 135, § 4 Wetboek van Strafvordering.)
25 juni 2008
P.2008.0801.F
nr. 398
Onderzoeksgerechten – Raadkamer – Beschikking – Openbaar ministerie en burgerlijke
partij – Recht om hoger beroep in te stellen – Voorwaarde – Belang.
Niettegenstaande de algemene bewoordingen waarin het is gesteld, heeft artikel 135, § 1,
Sv., het recht van het openbaar ministerie en de burgerlijke partij om hoger beroep in te
stellen niet vrijgesteld van de vereiste van een bijzonder juridisch belang als algemene
voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel; bij de beoordeling van dat
belang speelt niet de subjectieve voorkeur van de appellant een rol, maar wel of de
beslissing nadelig is voor de rechtsvordering die hij uitoefent (Art. 135, § 1 Wetboek van
Strafvordering.)
25 juni 2008
P.2007.1364.F
nr. 395
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Beschikking van de raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Misdaad –
Verzachtende omstandigheden – Beschikking tot verwijzing naar de correctionele
rechtbank – Burgerlijke partij – Hoger beroep – Ontvankelijkheid.
De omschrijving van de misdrijven zoals die uit de beslissingen van de
onderzoeksgerechten voortvloeit, is behoudens wanneer een wettelijke verschoningsgrond
wordt aangenomen niet bindend voor de bodemrechter die, met eerbiediging van het recht
van verdediging van alle partijen, aan de feiten hun juiste omschrijving moet geven, ook
als dat tot een onbevoegdverklaring leidt; de burgerlijke partij kan bijgevolg, bij gebrek
aan belang, geen hoger beroep instellen tegen een beschikking die, met aanneming van
verzachtende omstandigheden, de dader van een misdaad regelmatig naar de correctionele
rechtbank verwijst (Art. 135, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
25 juni 2008
P.2007.1364.F
nr. 395
Eenparigheid – Vaststelling – Rechter die zich in de onmogelijkheid bevindt om te
tekenen.
De ontbrekende handtekening van een rechter ontneemt aan de vaststelling van de
eenparigheid haar wettelijke bewijswaarde niet, wanneer dat verzuim te wijten is aan de
onmogelijkheid om te tekenen die, overeenkomstig artikel 195bis Sv., behoorlijk
onderaan de beslissing wordt vermeld
24 september 2008
P.2008.0653.F
nr. 502
Eenparigheid – Uitspraak van de beslissing.
Eenparigheid, die ter verzwaring van de straf is voorgeschreven, houdt niet in dat het
vonnis, in afwijking van artikel 782bis, eerste lid, Ger.W., in openbare terechtzitting moet
worden uitgesproken door alle rechters die het hebben gewezen.
24 september 2008
P.2008.0653.F
nr. 502
Eenparigheid – Toepassingsgebied.
De beslissing van de appelrechters waarbij de vergoeding uit artikel 77, tweede lid, K.B.
27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken wordt
opgelegd, in de plaats van die welke de eerste rechter met toepassing van artikel 91,
tweede lid, K.B. 28 december 1950, met hetzelfde opschrift, had opgelegd, vereist geen
eenparigheid aangezien zij geen betrekking heeft op straffen (Art. 211bis Wetboek van
Strafvordering.)
8 oktober 2008
P.2008.0719.F
nr. 532
Straf – Motivering – Strafverzwaring – Vrijspraak voor meer feiten – Weglaten
verzwarende omstandigheid – Aannemen verzachtende omstandigheid – Zwaardere
bestraffing op grond van een gelijkluidende motivering als het beroepen vonnis –
Geldigheid.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechter, naast de motivering van de door hem
uitgesproken straf, in het bijzonder moet motiveren waarom de door de eerste rechter
opgelegde straf ontoereikend is; de omstandigheid dat de beklaagde in hoger beroep voor
meer feiten wordt vrijgesproken, een verzwarende omstandigheid wordt weggelaten en
verzachtende omstandigheden worden aangenomen, sluit een zwaardere bestraffing op
grond van een gelijkluidende motivering als deze van het beroepen vonnis niet uit, mits ze
voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 195 en 211, Wetboek van Strafvordering
(Artikelen 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering.)
21 oktober 2008
P.2008.0915.N
nr. 570
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Eenparigheid – Verzwaring van de veroordeling – Begrip – Laten wegvallen van de
hoofdgevangenisstraf – Verhoging van het bedrag van de geldboete en de duur van de
vervangende gevangenisstraf.
De zwaarte van de veroordeling wordt in de eerste plaats afhankelijk van de hoofdstraf
beoordeeld; het appelgerecht moet niet met eenparige stemmen van zijn leden uitspraak
doen wanneer het de hoofdgevangenisstraf die door de eerste rechter is opgelegd laat
wegvallen en het bedrag van de geldboete en de duur van de vervangende gevangenisstraf
verhoogt (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
29 oktober 2008
P.2008.0920.F
nr. 592
Dossier voorgelegd aan het appelgerecht – Eensluidend verklaarde uitgifte van de
beroepen beslissing.
Het dossier dat aan het appelgerecht en vervolgens aan het Hof van Cassatie wordt
voorgelegd moet de letterlijke weergave bevatten van de beroepen beslissing, die
eensluidend is verklaard door de griffier; dat is het geval wanneer het afschrift van de
bestreden beslissing dat bij het dossier is gevoegd als uitgifte wordt omschreven met de
handtekening van de griffier onderaan de inventaris waarin het afschrift wordt
beschreven.
29 oktober 2008
P.2008.0901.F
nr. 591
Kamer van inbeschuldigingstelling – Beslissing over de tenuitvoerlegging van het
Europees aanhoudingsbevel – Eenparigheid – Toepassing.
Het voorschrift van artikel 211bis, Wetboek van Strafvordering is niet van toepassing op
de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die in toepassing van artikel 17, §
4, Wet Europees Aanhoudingsbevel uitspraak moet doen in hoger beroep over de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en daarbij alleen het toezicht
bepaald bij artikel 16, § 1, tweede lid, van voormelde wet dient uit te oefenen.
4 november 2008
P.2008.1548.N
nr. 610
Eén enkele straf door de eerste rechter uitgesproken wegens verschillende misdrijven –
Vrijspraak in hoger beroep voor een tenlastelegging – Handhaving van de door de eerste
rechter uitgesproken straf.
De enkele omstandigheid dat een beslissing in hoger beroep tegen de beklaagde dezelfde
straf uitspreekt als deze uitgesproken door de eerste rechter, maar de beklaagde van een
tenlastelegging vrijspreekt, houdt geen strafverzwaring in (Art. 211bis Wetboek van
Strafvordering.)
18 november 2008
P.2008.1232.N
nr. 643
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Artikel 10 – Verzoek tot intrekking van een op een
vernietigde regel gesteunde veroordeling – Vonnis – Definitieve intrekking van de
beslissing over de strafvordering – Hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur
tegen de beslissing over de – Opdracht van de appelrechter.
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 (Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Artikelen
10 tot met 13 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662
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Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Artikel 10 – Verzoek tot intrekking van een op een
vernietigde regel gesteunde veroordeling – Vonnis – Definitieve intrekking van de
beslissing over de strafvordering – Hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur
tegen de beslissing over de – 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,
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 Decr.
Vl. Parlement 18 mei 1999; Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het Arbitragehof
van 6 jan. 1989.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662
Vernietiging van een regel door het Grondwettelijk Hof – 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 – Gelijktijdige beslissing over het verzoek tot intrekking en
over de herstelvordering in één – Hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur –
Appelrechter die vaststelt dat hij niet langer bevoegd is om over de herstelvordering te.
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 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, 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 deze laatste beslissing ten gevolge van
het hoger beroep voor de appelrechter nog geen kracht van gewijsde heeft (Art. 149 Decr.
Vl. Parlement 18 mei 1999; Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het Arbitragehof
van 6 jan. 1989.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Artikel 10 – Verzoek tot intrekking van een op een
vernietigde regel gesteunde veroordeling – Vonnis – Beslissing over de herstelvordering –
Hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur – Ontvankelijkheid.
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 (Art. 149, §
1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662
Appelrechters – Overname van de motieven van de eerste rechter – Eigen reden –
Nietigheid van het beroepen vonnis.
De appelrechters die de motieven van de eerste rechter bijtreden en overnemen, geven
daarmee hun eigen redenen, zonder dat zij daarbij de eventuele nietigheid van het
beroepen vonnis, ingevolge de onregelmatige samenstelling van de zetel, overnemen
16 december 2008
P.2008.1149.N
nr. 733
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Devolutieve werking – Verstekvonnis – Geen hoger beroep van het openbaar ministerie –
Hoger beroep tegen het vonnis op verzet – Verbod om de bij verstek uitgesproken straf te
verzwaren.
Wanneer de beklaagde bij verstek werd veroordeeld en hij tegen deze beslissing verzet
aantekent, mag de rechter die over dat verzet uitspraak doet zijn straf niet verzwaren en
evenmin, nadat op dat verzet uitspraak werd gedaan, in hoger beroep wanneer het
openbaar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld tegen het verstekvonnis
17 december 2008
P.2008.1281.F
nr. 738
Devolutieve werking – Verstekvonnis – Geen hoger beroep van het openbaar ministerie –
Hoger beroep tegen het vonnis op verzet – Verzwaring van de straf – Begrip – Wijziging
van de kwalificatie.
De rechter verzwaart de toestand van de beklaagde niet wanneer hij, zonder hem tot een
zwaardere straf te veroordelen dan die welke de rechter bij verstek heeft uitgesproken,
alleen de wettelijke kwalificatie van de hem ten laste gelegde feiten wijzigt, ook als het
misdrijf dat aldus in aanmerking wordt genomen, meer bestanddelen bevat of met een
zwaardere straf wordt gestraft
17 december 2008
P.2008.1281.F
nr. 738
Devolutieve werking – Verstekvonnis – Geen hoger beroep van het openbaar ministerie –
Hoger beroep tegen het vonnis op verzet – Werkstraf – Aanvullende straf duurt langer
dan de hoofdgevangenisstraf die de eerste rechter heeft – Verzwaring van de straf.
De appelrechter verzwaart de straf niet wanneer hij de beklaagde tot een werkstraf
veroordeelt of, bij niet–uitvoering, tot een vervangende gevangenisstraf die langer is dan
de hoofdgevangenisstraf die de eerste rechter heeft uitgesproken
17 december 2008
P.2008.1281.F
nr. 738

TUCHTZAKEN
Orde van architecten – Nationale raad.
De nationale raad van een Orde van architecten die hoger beroep heeft ingesteld tegen een
beslissing van de raad van de Orde in tuchtzaken is net als elke appellant partij in het
geding in hoger beroep, ongeacht de regelmatigheid of ontvankelijkheid van zijn hoger
beroep; de loutere omstandigheid dat het hoger beroep niet ontvankelijk is, heeft niet tot
gevolg dat de nationale raad als appellant niet zou mogen verschijnen, worden gehoord en
concluderen. (Art. 26, vierde lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der
Architecten.)
13 maart 2008
D.2006.0016.N
nr. 176

HOOFDELIJKHEID
Verbintenis – Verhaalbaarheid verschuldigde prestatie – Verschillende schuldenaren –
Recht van de schuldeiser – Modaliteiten.
De verschuldigde prestatie uit een verbintenis die verschillende schuldenaren aangaan,
wordt in beginsel van rechtswege onder hen verdeeld; de schuldeiser kan ieder van hen
slechts aanspreken voor zijn deel; deze regel lijdt uitzondering ingeval de verbintenis
ondeelbaar is, hoofdelijk is aangegaan of een verbintenis in solidum uitmaakt. (Artikelen
1200, 1217, 1218 en 1222 Burgerlijk Wetboek.)
7 november 2008
C.2007.0567.N
nr. 618
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HUUR VAN DIENSTEN
Aanneming van werk – Gebrekkige uitvoering – Vordering – Belang – Bouwpromotor –
Hoofdaannemer – Bouwheer – Afhankelijkheid.
Het belang van de bouwpromotor of van de hoofdaannemer om een vordering in te stellen
wegens de gebrekkige uitvoering van werken is niet noodzakelijk afhankelijk van een
vordering van de bouwheer.
14 november 2008
C.2007.0634.N
nr. 633
Aanneming van werk – Gebrekkige uitvoering – Bouwpromotor – Hoofdaannemer –
Vrijwaringsvordering – Termijn – Beoordeling.
Inzake aanneming van werken dient de rechter in feite te onderzoeken of de
vrijwaringsvordering van de bouwpromotor tegen de aannemer of van de hoofdaannemer
tegen de onderaannemer wegens de gebrekkige uitvoering van werken tijdig werd
ingesteld en dient hij daarbij niet noodzakelijk uit te gaan van het tijdstip waarop de
vordering van de bouwheer tegen de bouwpromotor of de hoofdaannemer is ingesteld
14 november 2008
C.2007.0634.N
nr. 633
Aanneming van werk – Opeenvolgende verkopen – Vordering wegens verborgen gebrek –
Vordering wegens gebrekkige uitvoering – Onderscheid.
In het geval van een vordering op grond van verborgen gebreken bij opeenvolgende
verkopen, gaat het om een verborgen gebrek in de verkochte zaak, terwijl in het geval van
de vordering van de bouwpromotor tegen de uitvoerder van een op te richten gebouw of
van de hoofdaannemer tegen de onderaannemer wegens gebrekkige uitvoering van de
werken gaat het om de gebrekkige uitvoering van eenzelfde werk, met name het niet–
uitvoeren van een opgenomen verbintenis tot uitvoering van werken tegenover de
bouwpromotor of de onderaannemer.
14 november 2008
C.2007.0634.N
nr. 633

HUUR VAN GOEDEREN
HUISHUUR
Opzegging – Opzegging door de verhuurder – Beginsel van de wilsautonomie – Akkoord
van partijen – Niet–bestaande opzegging – Wettigheid.
De artikelen 3, § 2, vierde lid, en 12, van de afdeling van het Burgerlijk Wetboek
houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de
hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder evenmin als enige andere
wetsbepaling beletten niet dat de partijen bij een dergelijke huurovereenkomst in
onderlinge overeenstemming, overeenkomstig het in art. 1134 B.W. vastgelegde beginsel
van de wilsautonomie, de door de verhuurder gegeven opzegging met het oog op de
persoonlijk ingebruikneming van het goed, als niet–bestaande kunnen beschouwen, zodat
de overeenkomst alsnog op een andere wijze kan worden beëindigd (Art. 1134 Burgerlijk
Wetboek; Artikelen 3 en 12 Wet houdende wijziging van de bepalingen van het
Burgerlijk wetboek inzake huishuur.)
27 november 2008
C.2007.0377.F
nr. 676
Brand – Huurder – Aangestelde van de huurder – Verplichting ten aanzien van de
verhuurder.
De huurder moet ten aanzien van de verhuurder of de in diens rechten getreden persoon
aantonen dat noch hijzelf noch de personen voor wie hij krachtens artikel 1384, derde lid,
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van het Burgerlijk Wetboek instaat, enige fout hebben begaan die de brand in het
gehuurde pand, zoals deze zich heeft voorgedaan, mede heeft veroorzaakt. (Art. 1733
Burgerlijk Wetboek.)
18 december 2008
C.2007.0424.F
nr. 745

PACHT
Persoonlijke exploitatie – Stopzetting van exploitatie.
De verpachter die zijn exploitatie heeft stopgezet en ze na die stopzetting heeft verpacht,
kan de pachtovereenkomst niet beëindigen op grond van persoonlijke exploitatie door
hemzelf of door een van de in de art. 7, 1°, en 8, § 1, Pachtwet, bedoelde personen (Art.
9, tweede lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de
wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van
landeigendommen.)
9 oktober 2008
C.2007.0328.F
nr. 537
Toelaatbaarheid – Minnelijke schikking – Rechtsvordering inzake pacht en recht van
voorkoop.
Alleen de vordering waarvan het voorwerp betrekking heeft op de toepassing van de
regels inzake pacht of recht van voorkoop dat de pachter toekomt in geval van
vervreemding van een landeigendom is een rechtsvordering in de zin van artikel 1345,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
23 oktober 2008
C.2007.0393.F
nr. 578
Toelaatbaarheid – Minnelijke schikking – Toepassing van de rechtsregels die de pacht
van voorkoop beheersen.
Uit het feit alleen dat de oplossing van een geschil te vinden is in de rechtsregels inzake
pacht en recht van voorkoop kan niet worden afgeleid dat artikel 1345, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek van toepassing is (Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
23 oktober 2008
C.2007.0393.F
nr. 578
Opzegging voor persoonlijke exploitatie – Landbouwbedrijf – Veeteelt – Varkensteelt.
Artikel 12.6, tweede lid, van de Pachtwet, dat tot doel heeft de landbouwer in
hoofdberoep te beschermen tegen een opzegging voor persoonlijke exploitatie in het
voordeel van een exploitant of een toekomstige exploitant voor wie de landbouw slechts
een bijberoep uitmaakt of zal uitmaken, bepaalt niet wat onder het begrip landbouwbedrijf
dient te worden verstaan, zodat aan dit begrip zijn gewone betekenis moet worden
toegekend; waar algemeen wordt aangenomen dat veeteelt een tak van de landbouw is en
dat de varkensteelt tot de veeteelt behoort, moet een bedrijf waar aan varkensteelt wordt
gedaan worden aangemerkt als een landbouwbedrijf; hieraan wordt geen afbreuk gedaan
doordat de wetgever de pacht van onroerende goederen die gebruikt worden voor
industriële vetmesting en industriële fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf,
heeft uitgesloten van de toepassing van deze wet. (Art. 12.6, tweede lid Wet van 4 nov.
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van
voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen.)
24 oktober 2008
C.2008.0022.N
nr. 581
Opzegging voor persoonlijke exploitatie – Landbouwbedrijf – Veeteelt – Varkensteelt.
Artikel 12.6, tweede lid, van de Pachtwet, dat tot doel heeft de landbouwer in
hoofdberoep te beschermen tegen een opzegging voor persoonlijke exploitatie in het
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voordeel van een exploitant of een toekomstige exploitant voor wie de landbouw slechts
een bijberoep uitmaakt of zal uitmaken, bepaalt niet wat onder het begrip landbouwbedrijf
dient te worden verstaan, zodat aan dit begrip zijn gewone betekenis moet worden
toegekend; waar algemeen wordt aangenomen dat veeteelt een tak van de landbouw is en
dat de varkensteelt tot de veeteelt behoort, moet een bedrijf waar aan varkensteelt wordt
gedaan worden aangemerkt als een landbouwbedrijf; hieraan wordt geen afbreuk gedaan
doordat de wetgever de pacht van onroerende goederen die gebruikt worden voor
industriële vetmesting en industriële fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf,
heeft uitgesloten van de toepassing van deze wet. (Art. 12.6, tweede lid Wet van 4 nov.
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van
voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen.)
24 oktober 2008
C.2008.0022.N
nr. 581
Opzegging – Wegenwerken.
De verpachter kan op grond van artikel 6, §1, 4°, van de Pachtwet een opzegging geven
als de grond waarvoor de opzegging werd gegeven zelf het voorwerp van wegenwerken
moet uitmaken; de wet vereist niet dat de werken de verdere uitvoering van de
pachtovereenkomst onmogelijk maken. (Artikelen 6, § 1, 4° en 12.2 Wet van 4 nov. 1969
tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van
voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen.)
7 november 2008
C.2008.0112.N
nr. 621
Vervreemding van het pachtgoed – Rechten van de pachter en van de verkrijger –
Uitvoerend beslag – Duur van het pachtcontract.
Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 55 van de Pachtwet blijkt dat de wetgever
bedoelt dat de vervreemding van het pachtgoed de rechten van de pachter onverkort laat
en dat aan de verkrijger nooit meer rechten worden toegekend dan aan de oorspronkelijke
eigenaar; hieruit volgt dat ingeval van de verkoop ingevolge uitvoerend beslag van het
pachtgoed, dat is verpacht bij een contract dat een vaste dagtekening heeft verkregen vóór
de overschrijving van het beslagexploot, het pachtcontract kan worden ingeroepen tegen
de koper en dat deze het moet eerbiedigen voor de duur waarvoor het is gesloten. (Art. 55
Wet 7 juli 1951 houdende wijziging van de wetgeving betreffende de landpacht.)
28 november 2008
C.2007.0358.N
nr. 681
Uitoefening.
De pachter mag zijn recht van voorkoop pas uitoefenen wanneer hij het hem door de
eigenaar gedane aanbod zonder voorbehoud aanvaardt. (Art. 48, § 1 Wet van 4 nov. 1969
tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van
voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen.)
18 december 2008
C.2007.0314.F
nr. 742

HANDELSHUUR
Duur van de overeenkomst.
Uit artikel 3, eerste lid, van de Handelshuurwet volgt dat een handelshuur waarvan de
partijen geen duur, een onbepaalde duur of een kortere duur dan de in dit artikel bepaalde
duur van negen jaar, hebben bepaald, van rechtswege negen jaar bedraagt. (Art. 3, eerste
lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de
bescherming van het handelsfonds.)
14 januari 2008
C.2007.0234.N
nr. 23
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Overeenkomst van onbepaalde duur.
Artikel 14, derde lid van de Handelshuurwet is de enige uitzondering op de regel dat een
handelshuurovereenkomst voor onbepaalde duur uitgesloten is. (Art. 14, derde lid Wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van
het handelsfonds.)
14 januari 2008
C.2007.0234.N
nr. 23
Huuroverdracht – Overdracht van schuldvordering – Kennisgeving.
Alleen het feit van de overdracht van schuldvordering moet aan de gecedeerde
schuldenaar ter kennis worden gebracht (Art. 1690, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
5 mei 2008
C.2006.0485.F
nr. 266
Huurhernieuwing – Weigering – Reden – Persoonlijke en werkelijke ingebruikneming.
De verhuurder kan de hernieuwing van de huur weigeren met het oog op een persoonlijke
en werkelijke ingebruikneming; het is niet vereist dat het gaat om een materiële
ingebruikneming die permanent de hele oppervlakte van het goed beslaat, maar het is
voldoende dat hij in het goed kan verblijven op elk ogenblik dat hem uitkomt, ongeacht of
hij een derde heeft toegestaan tijdelijk het genot te hebben van een gedeelte van het goed,
ook al is er een financiële tegenprestatie (Art. 16, I, 1° Wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.)
9 oktober 2008
C.2007.0280.F
nr. 536

HUWELIJK
Schulden ten behoeve van de huishouding – Feitelijke scheiding – Hoofdelijkheid –
Rechten en plichten van de echtgenoten.
De schuldeiser kan zich enkel beroepen op de hoofdelijkheid van de schulden van de
echtgenoten, als hij geen weet had van hun scheiding, zonder dat daarenboven vereist is
dat hij hun situatie natrekt (Art. 222 Burgerlijk Wetboek.)
7 januari 2008
C.2006.0272.F
nr. 10
Ambtenaar van de burgerlijke stand – Huwelijksvoltrekking – Weigering.
Het arrest dat, op grond van verscheidene getuigenverklaringen, zegt dat de partijen
blijkbaar daadwerkelijk samenwonen, en niet ontkent dat zij een behandeling voor
medisch begeleide voortplanting waren gestart, kan niet naar recht beslissen dat de
ambtenaar van de burgerlijke stand het recht had te weigeren het huwelijk te voltrekken
omdat dat de intentie van een partij kennelijk niet gericht was op de totstandbrenging van
een duurzame levensgemeenschap met een andere partij, maar enkel op het verkrijgen van
een verblijfsrechtelijk voordeel. (Artikelen 146bis, en 167, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
8 februari 2008
C.2007.0419.F
nr. 97

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
ALGEMEEN
Gemeenschapsstelsel – Ontbinding.
Na de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een gemeenschap van goederen
ontstaat tussen de gewezen echtgenoten een onverdeeldheid, die in de regel beheerst
wordt door het gemene recht (Art. 1427 Burgerlijk Wetboek.)
12 september 2008
C.2007.0394.N
nr. 468
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Gemeenschapsstelsel – Verdeling na ontbinding – Gemeenschappelijke goederen –
Waardebepaling – Tijdstip.
Bij de verdeling na ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een gemeenschap
van goederen moet de waarde van de goederen, die aanvankelijk behoorden tot het
gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten en die op het ogenblik van de verdeling,
ingevolge de ontbinding van dit stelsel afhangen van de tussen hen ontstane post–
communataire onverdeeldheid, bepaald worden op het ogenblik van de verdeling.
(Artikelen 577, §§ 2 en 8, en 890 Burgerlijk Wetboek.)
12 september 2008
C.2007.0394.N
nr. 468

WETTELIJK STELSEL
Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen – Bestuurshandeling door een van de
echtgenoten alleen vóór het instellen van de echtscheidingsvordering – Draagwijdte.
Het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, werkt ten aanzien van
de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terug tot op de dag waarop de vordering werd
ingesteld; tot dat tijdstip wordt het gemeenschappelijk vermogen door de ene of de andere
echtgenoot bestuurd onder voorbehoud van ieder van hen om de bestuurshandelingen van
de andere te eerbiedigen, behoudens de mogelijkheid nietigverklaring te vorderen of
vergoeding ten bate van het gemeenschappelijk vermogen (Art. 1278 Gerechtelijk
Wetboek; Artikelen 1415, 1416 en 1422, 3° Burgerlijk Wetboek.)
29 mei 2008
C.2006.0636.N
nr. 329

ALLERLEI
Wetsconflict – Wettelijk stelsel – Eerste echtelijke woonplaats.
Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel waaraan de zonder contract gehuwde
echtgenoten onderworpen zijn, is zo nauw met de instelling van het huwelijk verbonden
dat dit stelsel geacht moet worden de staat van de personen te betreffen; wanneer de
echtgenoten bij de voltrekking van hun huwelijk een verschillende nationaliteit hebben,
wordt dat stelsel bijgevolg, in de regel, geregeld door de wet van de eerste echtelijke
woonplaats, omdat dit huwelijksvermogensstelsel, enerzijds, aan de echtgenoten opgelegd
wordt door de wet die op hen van toepassing is, en, anderzijds, niet kan worden bepaald
door een vermeende gezamenlijke wil van de echtgenoten (Art. 3, derde lid Burgerlijk
Wetboek.)
5 mei 2008
C.2006.0288.F
nr. 265

INDEPLAATSSTELLING
Betaling – Derde zonder belang – Uitwerking – Indeplaatsstelling bij overeenkomst.
Hoewel artikel 1232, tweede lid, B.W., de derde die een verbintenis voldoet waarbij hij
geen belang heeft, verbiedt zich op een wettelijke indeplaatsstelling te beroepen, sluit het
evenwel niet uit dat hij een indeplaatsstelling bij overeenkomst kan genieten, die door de
schuldeiser toegekend wordt krachtens artikel 1250, 1°, B.W.
21 januari 2008
C.2007.0078.F
nr. 39
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ongeval – Getroffene – Verzekeringsinstelling –
Toekenning van prestaties – Aansprakelijke derde – Terugbetaling – Wettelijke
indeplaatsstelling.
Het bestreden arrest, dat bij het begroten van het bedrag van de uitkering dat aan de
getroffene van het ongeval naar gemeen recht verschuldigd is, rekening houdt met de
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werkloosheidsuitkeringen die hij ontvangen heeft, maar dat, wat dat betreft, beslist dat de
verzekeringsinstelling haar vordering niet correct heeft gesteld door rekening te houden
met de rechten die de getroffene overeenkomstig het gemeen recht heeft, weigert niet de
percentages van arbeidsongeschiktheid in aanmerking te nemen die de eiser heeft erkend
voor de toekenning van de aan zijn aangeslotene gestorte uitkeringen en oefent bijgevolg
geen kritiek uit op de beslissing van de verzekeringsinstelling over de staat van
arbeidsongeschiktheid van die aangeslotene, zodat het zijn beslissing naar recht
verantwoordt (Art. 76quater Wet 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Art.
136 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.)
21 april 2008
C.2006.0631.F
nr. 234
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ongeval – Getroffene – Verzekeringsinstelling –
Toekenning van prestaties – Geneeskundige verzorging – Aansprakelijke derde –
Terugbetaling – Wettelijke indeplaatsstelling – Draagwijdte – Zelfde schade.
De verzekeringsinstelling, die aan de getroffene van schade voortvloeiend uit ziekte,
letsels, functionele stoornissen of overlijden, één van de bij de verplichte verzekering
bepaalde prestaties heeft verleend, treedt in de rechten van de getroffene tot beloop van
het bedrag van die prestatie, op het totaalbedrag van de geldsommen die de aansprakelijke
derde of zijn verzekeraar, rekening houdend met de mogelijke verdeling van de
aansprakelijkheid, verschuldigd zijn ter vergoeding van die schade, zonder dat vereist is
dat de geldsommen waarvoor de indeplaatsstelling geldt, hetzelfde bestanddeel van de
schade vergoeden als dat waarmee de toegekende prestatie overeenstemt, mits het
bestanddeel van de schade die door die geldsommen vergoed wordt, de toekenning van
een prestatie van de verplichte verzekering kon verantwoorden (Art. 76quater, § 2, eerste
lid Wet 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Art. 136, § 2, eerste lid
Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.)
21 april 2008
C.2006.0675.F
nr. 235
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ongeval – Getroffene – Verzekeringsinstelling –
Toekenning van prestaties – Aansprakelijke derde – Terugbetaling – Wettelijke
indeplaatsstelling – Schade – Draagwijdte.
De rechters die de graden en de duur van de tijdvakken van arbeidsongeschiktheid naar
gemeen recht ramen en aldus vaststellen dat de naar gemeen recht verschuldigde
vergoeding niet samenvalt met de derving van de werkloosheidsuitkeringen,
verantwoorden hun beslissing naar recht om het bedrag van het subrogatoir verhaal van de
verzekeringsinstelling te beperken tot een lager bedrag dan dat van de
werkloosheidsuitkeringen
21 april 2008
C.2007.0099.F
nr. 236
Arbeidsongeval in overheidssector – Rechtspersonen of instellingen die voor de rente
instaan – Subrogatie in de rechten van het slachtoffer t.a.v. degene die het ongeval heeft
veroorzaakt.
Art. 14, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, legt een dubbele beperking op
aan de subrogatie die zij invoert: de gesubrogeerde kan, noch méér eisen van de derde
aansprakelijke dan de uitbetalingen die hij ten gunste van het slachtoffer heeft verricht,
noch meer dan het bedrag van de vergoeding waarop het slachtoffer recht heeft krachtens
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het gemeen recht en dat dezelfde schade dekt.
3 september 2008
P.2008.0022.F

nr. 443

Arbeidsongeval in overheidssector – Rechtspersonen of instellingen die voor de rente
instaan – Subrogatie in de rechten van het slachtoffer t.a.v. degene die het ongeval heeft
veroorzaakt – Rente uitgekeerd aan de weduwe – Terugstorting van de uitbetalingen door
het organisme dat voor de rente instaat.
De Pensioendienst voor de overheidssector, die in de rechten van het slachtoffer is
gesubrogeerd, heeft het recht om van degene die voor het arbeidsongeval aansprakelijk is,
het bedrag te eisen van de rente die hij aan de weduwe van het slachtoffer heeft
uitgekeerd, die, indien zij niet van die rente had genoten, het recht zou hebben gehad om
van degene die het ongeval heeft veroorzaakt, de vergoeding te verkrijgen van de schade
die voor haar voortvloeit uit het verlies van een gedeelte van het ouderdomspensioen
waarvan haar echtgenoot zou hebben genoten, waarbij het bedrag van die vergoeding
wordt vastgesteld zonder dat het overlevingspensioen waarop de weduwe recht heeft in
aanmerking mag worden genomen
3 september 2008
P.2008.0022.F
nr. 443

INGEBREKESTELLING
Handelszaken – Vorm.
In handelszaken hoeft de ingebrekestelling niet noodzakelijk schriftelijk te geschieden.
(Art. 1139 Burgerlijk Wetboek.)
20 november 2008
C.2006.0293.F
nr. 651

INKOMSTENBELASTINGEN
ALGEMEEN
Belastingschuld – Definitief ontstaan – Tijdstip.
Inzake inkomstenbelastingen ontstaat de belastingschuld definitief op de datum van
afsluiting van de periode waarin de inkomsten verworven zijn die de belastingsbasis
uitmaken (Art. 360, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
14 maart 2008
F.2007.0067.F
nr. 184
Fiscaal strafrecht – Valsheid en gebruik van valse stukken.
Artikel 450 W.I.B. dat valsheid bestraft in openbare geschriften, in handelsgeschriften of
in private geschriften, gepleegd om met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden
de bepalingen te overtreden van het W.I.B. 1992 of van de ter uitvoering ervan genomen
besluiten, wil niet de openbare trouw beschermen, maar beoogt specifiek zowel de
valsheid die tot doel heeft de administratie te misleiden bij de berekening van de
belastingen als deze welke ertoe strekt niet te betalen of de betaling uit te stellen
21 mei 2008
P.2007.1710.F
nr. 307
Fiscaal strafrecht – Valsheid en gebruik van valse stukken – Gebruik van valse stukken –
Valse stukken aangewend in het kader van fiscaal bezwaarschrift.
Alleen uit de vaststellingen dat de Bijzondere Belastinginspectie de feiten bij de procureur
des Konings heeft aangegeven en de administratie de inkomsten van de betrokken
belastingplichtigen heeft gewijzigd, doch niet over de beroepen die tegen deze
wijzigingen zijn ingesteld wil beslissen vóór de uitspraak over de strafrechtspleging, kan
de rechter niet wettig afleiden dat het gebruik van de van valsheid betichte stukken de

– 178 –
administratie niet langer kon schaden en de aldus door de vervalser gewenste uitwerking
kon hebben
21 mei 2008
P.2007.1710.F
nr. 307

PERSONENBELASTING
Opzegvergoedingen – Gemiddelde aanslagvoet – Laatste jaar met een normale
beroepswerkzaamheid.
Een jaar waarin een activiteit werd uitgeoefend die geen bedrijfsinkomsten opleverde, kan
niet dienen als een referentiejaar voor het bepalen van de gemiddelde aanslagvoet
waartegen opzegvergoedingen afzonderlijk belastbaar zijn. (Art. 171, aanhef en 5°, a)
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
17 januari 2008
F.2006.0092.N
nr. 35
Exploitatie van een onderneming – Volledige en definitieve stopzetting – Verkregen of
vastgestelde winsten en baten – Handelszaak – Eerdere overdracht – Taxatie –
Aanslagjaar.
Wanneer de overdracht van een handelszaak die meerwaarden aan het licht brengt in de
zin van artikel 28, 1° W.I.B. 1992, gebeurde vóór de daadwerkelijke stopzetting van de
activiteit, heeft de administratie het recht ze te belasten voor het aanslagjaar tijdens
hetwelk de overdracht is gesloten
13 juni 2008
F.2006.0095.F
nr. 372
Overdracht van een handelszaak – Stopzettingsmeerwaarden – Ogenblik van
belastbaarheid.
Een naar aanleiding van de overdracht van een handelszaak behaalde
stopzettingsmeerwaarde is belastbaar op het ogenblik dat de schuldvordering van de
overdrager zeker en vaststaande wordt; indien de betaling van de overdrachtsprijs onder
opschortende voorwaarde is bedongen, wordt de behaalde meerwaarde belastbaar op het
ogenblik waarop de opschortende voorwaarde wordt vervuld. (Artikelen 20, 4° en 31, 1°
Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
19 juni 2008
F.2007.0003.N
nr. 384
Investeringsaftrek – Uitsluiting – Vaste activa – Gebruik overgedragen – Verhuring aan
een natuurlijke persoon – Terbeschikkingstelling aan derden–particulieren.
De investeringsaftrek is uitgesloten voor ondernemingen die vaste activa aan particulieren
ter beschikking stellen, zelfs wanneer de hoofdactiviteit van de onderneming die de
investeringsaftrek wil genieten, bestaat in het ter beschikking stellen van vaste activa aan
derden–particulieren (Art. 42ter, § 6, 2° en 4° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art.
75, 2° en 3°, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
14 november 2008
F.2006.0129.N
nr. 635
Investeringsaftrek – Vaste activa – Gebruik overgedragen – Voorwaarden inzake aftrek –
Bewijslast.
Wie de investeringsaftrek vordert op vaste activa waarvan hij het gebruik in de zin van
art. 75, 3°, van het W.I.B. (1992) aan een derde overdraagt, moet bewijzen dat hij dit doet
in de voorwaarden bepaald bij dit artikel, en inzonderheid dat de gebruikers het goed
gebruikt hebben voor het verwerven van belastbare inkomsten (Art. 75, 2° en 3° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
12 december 2008
F.2007.0051.N
nr. 728
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VENNOOTSCHAPSBELASTING
Bedrijfslasten – Niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven – Abnormale of goedgunstige
voordelen – Belasting.
Uit de omstandigheid dat uitgaven niet voldoen aan de vereiste voorwaarden om als
beroepskosten aftrekbaar te zijn, volgt niet dat die uitgaven abnormale of goedgunstige
voordelen vormen in de zin van artikel 26, eerste lid, noch dat ze, om te kunnen worden
belast, gevoegd hadden moeten worden bij de eigen winsten waarvan ze, doordat ze als
beroepskosten zijn verworpen, niet mogen worden afgetrokken (Artikelen 26, eerste lid,
en 49 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
30 oktober 2008
F.2007.0008.F
nr. 598
Bedrijfslasten – Niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven – Abnormale of goedgunstige
voordelen.
Uit de omstandigheid dat uitgaven niet voldoen aan de vereiste voorwaarden om als
beroepskosten aftrekbaar te zijn, volgt niet dat die uitgaven abnormale of goedgunstige
voordelen vormen in de zin van artikel 26, eerste lid, noch dat ze, om te kunnen worden
belast, gevoegd hadden moeten worden bij de eigen winsten waarvan ze, doordat ze als
beroepskosten zijn verworpen, niet mogen worden afgetrokken (Artikelen 26, eerste lid,
en 49 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
30 oktober 2008
F.2007.0008.F
nr. 598

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
Vrijstelling – Nationale domeingoederen – Vrijstellingsvoorwaarden.
De vrijstelling van onroerende voorheffing waarin artikel 253, 3°, W.I.B. (1992) voorziet
voor het kadastraal inkomen van nationale domeingoederen, is van de drie in dat artikel
gestelde voorwaarden samen afhankelijk; deze vrijstelling geldt alleen indien het
onroerend goed, dat een kadastraal perceel uitmaakt, in zijn geheel beantwoordt aan de
wettelijke vrijstellingsvoorwaarden, zodat elk onderscheid tussen de verschillende
gedeelten van het vrijgestelde goed uitgesloten is
(Art. 253, 3° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
12 september 2008
F.2007.0034.N
nr. 470
Hoedanigheid van belastingplichtige – Wijze van vaststelling.
Het Vlaamse Gewest dient de onroerende voorheffing betreffende een belastbaar goed te
vestigen op naam van de houder van het in art. 251 en van het W.I.B. (1992) beoogde
zakelijk recht, in geval van bezwaar tegen een aanslag in de onroerende voorheffing, kan
de door Vlaamse regering gemachtigde ambtenaar onderzoeken of de indiener van het
bezwaar de hoedanigheid heeft van belastingplichtige in de zin van deze wetsbepaling
(Artikelen 251 en 366 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 3, 5°, en 4, en 4, §
2 en § 4 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en
Gewesten.)
12 december 2008
F.2007.0101.N
nr. 731

AANSLAGPROCEDURE
Wettigheid – Notaris – Beroepsgeheim – Beperking – Inlichtingen ingewonnen door het
belastingbestuur.
De beslissing dat de notaris het beroepsgeheim niet heeft miskend en dat het
belastingbestuur op regelmatige wijze kennis gekregen heeft van de verstrekte
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inlichtingen is naar recht verantwoord, daar de notaris, door de datum van een door de
belastingschuldige verleden akte van een vennootschap, alsook haar benaming, haar zetel,
haar H.R.–nummer en haar band met de belastingschuldige, die de bestuurder ervan is,
aan dat bestuur mee te delen, geen enkel vertrouwelijk gegeven heeft onthuld dat door het
beroepsgeheim gedekt was, maar alleen inlichtingen heeft medegedeeld die hem waren
verstrekt met het oog op bekendmaking overeenkomstig de wettelijke vereisten; binnen
dat kader heeft hij enkel een discretieplicht die moet wijken voor de bevelen die het
belastingbestuur geeft op grond van de artikelen 322 en 323 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992. (Artikelen 322 en 323 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
4 januari 2008
F.2006.0061.F
nr. 8
Inkohiering op een verkeerde benaming – Versturen van het aanslagbiljet aan de
belastingschuldige.
Het arrest beslist naar recht dat het aanslagbiljet dat is toegestuurd aan de
belastingschuldige, die niet degene is ten name van wie de belasting verkeerdelijk werd
ingekohierd, regelmatig is wanneer het op grond van zijn vaststellingen oordeelt dat het
geenszins bewezen is dat de vergissing bij de inkohiering die enkel de benaming betrof de
belastingschuldige zou hebben geschaad. (Artikelen 133 en 136 Koninklijk Besluit tot
uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.)
8 februari 2008
F.2006.0069.F
nr. 98
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.)
24 april 2008
F.2007.0032.N
nr. 254
Gewone aanslagtermijn – Belastingheffing – Vereisten.
Voor de toepassing van artikel 353 W.I.B. (1992), dat voorziet in de gewone
aanslagtermijn zonder een voorschrift in te houden in verband met de wijze waarop de
belasting dient te worden gevestigd, volstaat het dat door de administratie een aanslag
wordt gevestigd op de door de belastingplichtige regelmatig en tijdig aangegeven
inkomsten en andere gegevens, ook al werd bij het vestigen van die aanslag een wettelijke
regel miskend. (Artikelen 353 en 355 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 september 2008
F.2007.0038.N
nr. 471
Bedrijfslokalen – Bezichtiging – Regelmatigheid – Ambtenaar – Aanstellingsbewijs.
Niet onregelmatig is de bezichtiging van de bedrijfslokalen door ambtenaren van de
administratie der directe belastingen, die niet voorzien zijn van hun aanstellingsbewijs,
wanneer de belastingplichtige uitdrukkelijk met de plaatsbezichtiging instemt; wanneer de
belastingplichtige toegang heeft verleend tot de beroepslokalen zonder de voorlegging van
het aanstellingsbewijs te eisen, en aldus met de plaatsbezichtiging instemt, kan de
omstandigheid dat de ambtenaren hun aanstellingsbewijs niet uit eigen beweging hebben
voorgelegd, niet voor gevolg hebben dat de plaatsbezichtiging onregelmatig is (Art. 319
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 september 2008
F.2007.0013.N
nr. 469
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Aanslag gevestigd onder een verkeerde gemeente.
Wanneer een enkele aanslag die betrekking heeft op directe belastingen, opcentiemen en
een aanvullende gemeentebelasting, onder een verkeerde gemeente gevestigd is, is de
aanslag niet rechtsgeldig gevestigd (Artikelen 467 en 469, eerste lid Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 131 en 231 Koninklijk Besluit tot uitvoering van
het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.)
10 oktober 2008
F.2007.0081.N
nr. 540
Volledige en regelmatige aangifte.
Om volledig en regelmatig te zijn moet de belastingaangifte alle gegevens bevatten die
noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de belasting, zodat de administratie op grond
van die gegevens en zonder een beroep te moeten doen op externe gegevens, de
belastingschuld kan bepalen en de belasting kan inkohieren (Artikelen 307 en 354
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
6 november 2008
F.2007.0002.F
nr. 616
Akte – Huur – Onderverhuring – Gewone huur – Herkwalificatie door de
belastingadministratie.
Het arrest is naar recht verantwoord, wanneer het mechanisme van huur – onderverhuring,
dat hierin bestaat dat een verhuurder de huurovereenkomsten waarbij hij zijn panden aan
handelaars verhuurde, beëindigd heeft, die panden tegen dezelfde prijs verhuurd heeft aan
naasten, die ze voor dezelfde prijs aan dezelfde handelaars onderverhuurd hebben, als een
gewone huur kwalificeert (Art. 344, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
11 december 2008
F.2007.0021.F
nr. 721
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.)
12 december 2008
F.2007.0099.N
nr. 730
Overdracht van een geheel van goederen – Belastingschulden van de overdrager –
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer.
Het louter feit dat de overnemer van een geheel van goederen hoofdelijk gehouden is tot
betaling van een belastingschuld van de overdrager impliceert nog niet dat het initieel
uitvoerbaar verklaarde kohier, dat op hem geen betrekking had noch kon hebben, tegen de
overnemer zonder meer ten uitvoer kan worden gelegd (Art. 133 Koninklijk Besluit tot
uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; Art. 442bis, §1, §2 en §3,
eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 december 2008
F.2007.0099.N
nr. 730
Cassatieberoep vanwege de belastingplichtige – Vormvereisten – Ondertekening –
Neerlegging.
Zoals inzake inkomstenbelastingen mag inzake provincie– en gemeentebelastingen het
verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige door een advocaat worden
ondertekend en neergelegd voor zover het cassatieberoep wordt ingesteld tegen een
eindbeslissing die is gewezen over een geschil dat werd beslecht door de fiscale rechter
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als bedoeld in de artikelen 569, 32° en 632 van het Ger. W.
Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 11 en 12 Wet 24 dec. 1996.)
12 december 2008
F.2007.0035.N

(Art. 378 Wetboek
nr. 727

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
Ontvankelijkheid – Termijn – Aanvangspunt – Kennisgeving van de beslissing van de
directeur – Aangetekende brief – Aanbieding aan de woonplaats.
De termijn van veertig dagen om een voorziening in te stellen tegen de beslissing van de
directeur loopt vanaf de aanbieding van de aangetekende brief houdende de kennisgeving
van die beslissing aan de woonplaats van de belastingschuldige; een aanbieding in de
woonplaats die getekend wordt voor ontvangst, wordt vermoed een geldige aanbieding te
zijn, onverminderd de mogelijkheid voor de betrokkene een tegenbewijs te leveren; de
omstandigheid dat de geadresseerde na de aanbieding op zijn woonplaats niet
onmiddellijk kennisneemt van de brief, heeft geen gevolg op de termijn door de wet
bepaald voor de aanwending van het rechtsmiddel. (Art. 280 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964.)
14 februari 2008
F.2006.0080.N
nr. 112

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE
SCHATKIST
Tenuitvoerlegging – Invordering van een betwiste belastingschuld – Verjaring – Stuiting
– Betekening van een dwangbevel.
Een dwangbevel of bevel tot betalen dat wordt betekend voor een betwiste
belastingschuld en bijgevolg geen bevel kan inhouden om de belastingschuld te betalen
binnen 24 uren, maakt niettemin een geldige verjaringstuitende akte uit, zelfs als er geen
onbetwistbaar verschuldigd gedeelte is als bedoeld in artikel 41O van het W.I.B. (1992)
en de betekening ervan gebeurt met het oog op het stuiten van de verjaring (Art. 410
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 49 Programmawet 9 juli 2004; Art. 149, eerste
lid Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992;
Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
17 januari 2008
F.2007.0057.N
nr. 36
Tenuitvoerlegging – Invordering van een betwiste belastingschuld – Artikel 49,
Programmawet 9 juli 2004.
Artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004is geen interpretatieve wetsbepaling;
deze bepaling moet echter wel door de rechter met terugwerkende kracht worden
toegepast overeenkomstig de bedoeling van de wetgever.
17 januari 2008
F.2007.0057.N
nr. 36
Invordering van de belasting – Wanbetaling – Nalatigheidsinteresten – Bezwaar –
Uitblijven van een beslissing na 18 maanden – Schorsing van de nalatigheidsinterest.
De omstandigheid dat artikel 3O5, § 2, W.I.B. (1964) de schorsing van de door de
belastingplichtige verschuldigde nalatigheidsinteresten doet ingaan vanaf de eerste dag
van de maand na het verstrijken van de termijn van achttien maanden na de indiening van
het bezwaar, heeft niet tot gevolg dat de schorsing van de nalatigheidsinterest uitwerking
kan krijgen voor de datum van inwerkingtreding van die bepaling. (Art. 305, § 2 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Art. 414, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
17 januari 2008
F.2006.0082.N
nr. 34
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Niet geregistreerde aannemer – Opdrachtgever – Betaling – Wettelijke inhoudingen –
Onderaannemer – Rechtstreekse vordering – Toepassing.
Het arrest dat in geval van rechtstreekse vordering van een onderaannemer geen
toepassing maakt van de wettelijke bepalingen, die de opdrachtgever verplichten ten
voordele van de Staat de inhoudingen te doen op de betaling van de prijs van het werk
aan een op dat ogenblik niet–geregistreerde aannemer, is niet naar recht verantwoord.
(Art. 403, § 1, en 408 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
13 juni 2008
F.2006.0130.F
nr. 373
Belastingschuld – Aan belastingschuldige terug te geven sommen – Ontvanger der directe
belastingen – Aanzuivering – Toetsing door de rechter.
De rechter kan, op vraag van de schuldenaar, de vrijgave van de door de ontvanger der
directe belastingen op een betwiste schuld aangezuiverde som bevelen indien de
betwisting hem kennelijk gegrond voorkomt (Artikelen 166, § 2 en § 3, en 143
Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.)
12 december 2008
F.2007.0072.N
nr. 729
Belastingschuld – Aan belastingschuldige terug te geven sommen – Ontvanger der directe
belastingen – Aanzuivering.
De aanzuivering door de ontvanger der directe belastingen van aan een belastingschuldige
terug te geven sommen op de door die belastingschuldige verschuldigde belastingen,
maakt een door de wet opgelegde wijze van betaling bij wege van schuldvergelijking uit
waarop de voorwaarden van de artikelen 1413 en 1415 van het Ger. W. niet van
toepassing zijn; de aanzuivering is uitdrukkelijk toegelaten indien de aangezuiverde
schuld geen zekere en vaststaande schuld is in de zin van artikel 410 van het W.I.B.
(1992), in welk geval ze tevens strekt tot zekerheid van de betaling van de betwiste schuld
12 december 2008
F.2007.0072.N
nr. 729

KADASTRAAL INKOMEN
Materieel en outillage onroerend "van nature".
Voor het materieel en de outillage die onroerend zijn van nature of door hun bestemming
wordt een kadastraal inkomen vastgesteld; de term "van nature" moet begrepen worden in
de betekenis van het gemeen recht. (Art. 360, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964;
Art. 471, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 518 Burgerlijk Wetboek.)
14 februari 2008
F.2005.0022.N
nr. 110
Vaststelling – Bezwaarprocedure.
De bezwaarprocedure ingevolge het door de belastingplichtige tegen het hem betekend
kadastraal inkomen ingediend bezwaar, is beperkt tot de betwistingen over het bedrag van
dat inkomen; deze bezwaarprocedure laat geen betwisting toe over de aard van de
goederen en de aanduiding van de belastingplichtige (Artikelen 472, §1, 497, 499, 501 en
502, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 december 2008
F.2007.0101.N
nr. 731

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Overeenkomst tussen België en Frankrijk – Artikel 24 – Akkoord.
De bepalingen van het akkoord dat tussen de Belgische en de Franse administratie is
gesloten op grond van artikel 24, 1, van de tussen België en Frankrijk gesloten
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Overeenkomst van 10 maart 1964 tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling
van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen zijn
een wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek. (Art. 608 Gerechtelijk
Wetboek.)
9 mei 2008
F.2007.0029.F
nr. 286
Overeenkomst tussen België en Frankrijk – Artikel 10 – Intercommunale – Nijverheids– of
handelsactiviteit.
Het middel faalt naar recht wanneer het betoogt dat de intercommunales geen nijverheids–
of handelsactiviteit mogen uitoefenen in de zin van artikel 10 van de op 10 maart 1964
tussen België en Frankrijk gesloten Overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting
en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake
inkomstenbelastingen.
9 mei 2008
F.2006.0124.F
nr. 285
Overeenkomst tussen België en Frankrijk – Activiteit in Frankrijk – Ontslag – Niet–
concurrentievergoeding – Belasting in België – Artikel 11.1 – Soortgelijke bezoldiging –
Begrip.
Het arrest is naar recht verantwoord, wanneer het beslist dat de vergoeding die een
persoon, die in Frankrijk gewerkt heeft, na zijn ontslag ontvangt als geldelijke
tegenprestatie voor het in zijn arbeidsovereenkomst opgenomen niet–concurrentiebeding,
een soortgelijke bezoldiging is in de zin van artikel 11.1, Overeenkomst 10 maart 1964
tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van
wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen.
11 december 2008
F.2007.0095.F
nr. 722

ALLERLEI
Fiscale visitatie – Particuliere woning – Toestemming van de bewoner.
Artikel 319, tweede lid, in fine, WIB 1992, belet niet dat een ambtenaar van de
administratie der directe belastingen die geen houder van een machtiging van de
politierechter is, met het oog op een fiscale visitatie toegang heeft tot een particuliere
woning wanneer dit met de toestemming van de bewoner geschiedt; in dat geval kan het
betreden van die woning het misdrijf bepaald in artikel 148, Strafwetboek, niet opleveren.
11 maart 2008
P.2007.1878.N
nr. 169
Fiscale misdrijven – Daders of medeplichtigen – Strafrechtelijke veroordeling –
Burgerrechtelijk gevolg – Betaling van de ontdoken belasting – Hoofdelijke gehoudenheid
– Grondslag – Pauliaanse vordering – Anterioriteitsvereiste.
De grondslag van de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting als
wettelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling van daders of medeplichtigen van
fiscale misdrijven, berust in het plegen van deze misdrijven, zodat het tijdstip waarop ze
werden gepleegd in aanmerking dient te worden genomen voor de beoordeling van de
anterioriteitsvereiste gesteld voor de door het bestuur ingestelde pauliaanse vordering
(Art. 458 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 1167, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
20 maart 2008
F.2007.0027.N
nr. 195
Belastingambtenaren – Belastingfraude – Medewerking aan het opsporingsonderzoek en
het gerechtelijk onderzoek.
De belastingambtenaren mogen niet actief aan het opsporingsonderzoek of het
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gerechtelijk onderzoek meewerken, noch als deskundige optreden of aan huiszoekingen,
plaatsopnemingen of verhoren deelnemen; dat verbod doet echter geen afbreuk aan de
verplichting van de belastingambtenaren om de procureur des Konings of de
onderzoeksrechter alle inlichtingen te verstrekken waarom deze verzoeken (Art. 29,
tweede lid Wetboek van Strafvordering; Art. 74bis, eerste lid Wetboek van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde; Art. 463, 1° lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
17 december 2008
P.2008.0878.F
nr. 736
Belastingambtenaren – Belastingfraude – Aangifte bij de procureur des Konings.
Artikel 29, tweede lid, Sv., verbiedt de in deze bepaling vermelde ambtenaren om, zonder
de machtiging van de gewestelijke directeur onder wie zij ressorteren, bij de procureur des
Konings de feiten aan te geven die naar luid van de belastingwetten en van de ter
uitvoering ervan genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar zijn; deze bepaling heeft
betrekking op de feiten die door de voormelde ambtenaren ter kennis van het parket
worden gebracht, en niet op de informatie die de procureur des Konings in uitvoering van
zijn algemene vervolgingsopdracht heeft gevraagd en verkregen (Art. 29, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
17 december 2008
P.2008.0878.F
nr. 736

INTERESTEN
MORATOIRE INTERESTEN
Teruggave van B.T.W.–tegoeden aan de belastingplichtige – Toepasselijkheid.
De regelen met betrekking tot de moratoire interest in burgerlijke zaken zijn niet van
toepassing op de bedragen die aan de belastingplichtige moeten worden teruggegeven met
toepassing van artikel 76, § 1, eerste lid, van het B.T.W.–Wetboek. (Art. 1154 Burgerlijk
Wetboek; Artikelen 76, § 1, eerste lid, 91, § 3, 1°, en § 4 Wetboek van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.)
14 februari 2008
F.2005.0009.N
nr. 109
Schuld – Opschorting.
Het arrest is niet naar recht verantwoord wanneer het beslist de verweerder moratoire
interest toe te kennen, en daarbij aanneemt dat de eisbaarheid van de schuld van de eiser
opgeschort is (Art. 1153 Burgerlijk Wetboek.)
2 oktober 2008
C.2007.0104.F
nr. 520

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Benelux–Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen – Gemeenschappelijke bepalingen – Toepassingsgebied –
Vervangingsvoertuig.
De Gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de Benelux–overeenkomst van 24 mei
1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
voorzien niet in een regeling betreffende een uitbreiding van de waarborg buiten het
gebruik van het in de verzekeringsovereenkomst omschreven motorrijtuig (Artikelen 1, 2,
en 3, § 1 Benelux–overeenkomst 24 mei 1966.)
31 januari 2008
C.2006.0186.N
nr. 75
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Verdrag Rechten van het Kind – Artikel 3 – Vervolging wegens niet–afgifte van een kind –
Toepasselijkheid.
Artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind is niet rechtstreeks van
toepassing voor de strafrechter, bij wie de wegens schending van artikel 342 Strafwetboek
ingestelde vervolgingen aanhangig zijn; het staat de rechter die uitspraak doet over het
bestaan van dit misdrijf, niet te oordelen over het belang van de kinderen of van de
ouders, maar over de vraag of de beklaagde het omgangsrecht zoals in het belang van de
kinderen door een rechterlijke beslissing bepaald, naleeft
4 maart 2008
P.2007.1541.N
nr. 151
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen te New York op 20
november 1989 – Artikelen 2.1 en 26.1 – Internationaal Verdrag inzake economische,
sociale en culturele rechten, opgemaakt te New York op 16 december 1966 – Artikelen
2.1, 9 en 10.3 – Sociale zekerheid – Sociale verzekering – Geen rechtstreekse werking.
Uit de tekst zelf van de artikelen 2.1 en 26.1, Internationaal Verdrag inzake de rechten van
het kind, aangenomen te New York op 20 november 1989, en uit de artikelen 2.1, 9 en 10,
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt te
New York op 16 december 1966, volgt dat zij geen rechtstreekse werking hebben en dat
zij de rechtzoekenden geen enkel individueel recht toekennen dat door de nationale
instanties gewaarborgd wordt.
26 mei 2008
S.2006.0105.F
nr. 314
Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 39.2.
Artikel 39.2 Schengenuitvoeringsovereenkomst heeft enkel betrekking op politionele
samenwerking en niet op wederzijdse gerechtelijke rechtshulp.
2 december 2008
P.2008.1724.N
nr. 692

JAARLIJKSE VAKANTIE
Vakantiegeld – Bedienden – Veranderlijk loon – Jaarlijks betaalde premies of bonussen.
Op grond van de toelichting in de aanhef van het Koninklijk Besluit van 28 april 1999,
kan niet besloten worden dat voor de periode vóór 1 december 1998 geen vakantiegeld
verschuldigd is op jaarlijks toegekende bonussen of premies, zodat ook voor de periode
vóór 1 december1998 de jaarlijks betaalde premies of bonussen onder bepaalde
voorwaarden als variabel loon in de zin van artikel 39, eerste lid van het K.B. van 30
maart 1967 kunnen beschouwd worden (Art. 39 K.B. 30 maart 1967 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie.)
11 februari 2008
S.2007.0085.N
nr. 102

JEUGDBESCHERMING
Hof van beroep – Jeugdkamer – Voorlopige maatregel – Omgangsrecht van de vader met
de minderjarige – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Maatregelen t.a.v.
minderjarigen.
Het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest van de
jeugdkamer van het hof van beroep, is niet ontvankelijk wanneer dat arrest, zonder
uitspraak te doen over de gevallen die in het tweede lid artikel 416 Sv. zijn bedoeld, de
beschikking van de jeugdrechter bevestigt, waarbij deze, op de vordering van het
openbaar ministerie betreffende een minderjarige, gegrond op artikel 36, 2°,
Jeugdbeschermingswet, het omgangsrecht van de vader van dat minderjarig kind
voorlopig heeft geregeld (Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering; Artikelen 36,
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2°, 37, 52 en 62 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
20 februari 2008
P.2008.0046.F

nr. 124

Maatschappelijke en medisch–psychologische onderzoeken – Doel en finaliteit.
Ingevolge de artikelen 50 en 55 Jeugdbeschermingswet hebben de stukken van de
procedures die de jeugdrechtbank kan hanteren en die betrekking hebben op de
persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij wordt
grootgebracht, en met name de maatschappelijke en medisch–psychologische
onderzoeken die met toepassing van voormeld artikel 50 zijn bevolen, enkel tot doel, in
het belang van de minderjarige, de modaliteiten te bepalen voor het beheer van zijn
persoon of de maatregelen die voor zijn opvoeding of behandeling geschikt zijn
4 maart 2008
P.2007.1541.N
nr. 151
Maatschappelijke en medisch–psychologische onderzoeken – Vervolging wegens niet–
afgifte van een kind – Aanwending van gegevens uit de maatschappelijke en medisch–
psychologische onderzoeken – Wettigheid.
Het algemene opzet van de Jeugdbeschermingswet en de finaliteit van de onderzoeken die
zij toestaat, staan eraan in de weg dat die stukken in het kader van een strafvervolging
worden aangevoerd, zelfs als de overlegging ervan gevraagd wordt door een beklaagde tot
staving van zijn verweer; de aard van het psychosociaal of medisch onderzoek dat de
jeugdrechtbank beveelt, de inmenging die het betekent in het privé– en familieleven en de
vertrouwelijkheid die de wet eraan toekent teneinde de overdracht van een volledig
opsporingsonderzoek te garanderen aan de opdrachtgevende overheid, verbieden de
aanwending van het verslag van dit onderzoek voor om het even welk ander doeleinde
dan dat waarvoor het werd uitgevoerd
4 maart 2008
P.2007.1541.N
nr. 151
Bemiddelingscommissie – Doorverwijzing naar het openbaar ministerie – Problematische
opvoedingssituatie – Afdwingbare pedagogische maatregel noodzakelijk – Vordering van
het openbaar ministerie gericht aan de jeugdrechtbank – Territoriale onbevoegdheid van
de bemiddelingscommissie.
Uit artikel 22, 1° Decreet Bijzondere Jeugdbijstand, dat bepaalt dat de jeugdrechtbank
kennis neemt van problematische opvoedingssituaties wanneer het openbaar ministerie
een afdwingbare pedagogische maatregel noodzakelijk acht, nadat de zaak hem door de
bemiddelingscommissie werd doorverwezen overeenkomstig artikel 17, § 2, vierde lid,
van dit decreet, volgt dat wanneer het belang van de minderjarige dat vereist, het openbaar
ministerie kan optreden van zodra een bemiddelingscommissie hem de zaak heeft
doorverwezen; de regelmatigheid van het optreden van het openbaar ministerie is niet
afhankelijk van de vraag of de doorverwijzende bemiddelingscommissie al dan niet
territoriaal bevoegd was. (Artikelen 17, § 2, vierde lid, en 22, 1° Decr. 27 juni 1985
inzake bijzondere jeugdbijstand; Art. 3 Besluit van de Vlaamse Executieve 20 juli 1988
houdende oprichting en werkwijze van de bemiddelingscommissie voor bijzondere
jeugdbijstand en van het administratief secretariaat.)
6 mei 2008
P.2008.0442.N
nr. 272
Jeugdrechtbank – Ontvoering van een kind – Verdrag van 's Gravenhage van 25 oktober
1980 – Buitenlandse beslissing – Gezag van gewijsde – Wijziging van toestand van de
kinderen – Wettigheid.
Het gezag van gewijsde van een buitenlandse beslissing die de terug keer van de kinderen
gelast die ongeoorloofd overgebracht of vastgehouden zijn in de zin van het Verdrag van
's Gravenhage van 25 oktober 1980, staat niet eraan in de weg dat de jeugdrechtbank, die
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op grond van nieuwe gegevens geadieerd is, de toekomstige toestand van de kinderen
wijzigt. (Art. 387bis Burgerlijk Wetboek.)
30 oktober 2008
C.2006.0619.F
nr. 595

KADASTER
Kadastraal inkomen – Vaststelling – Bezwaarprocedure.
De bezwaarprocedure ingevolge het door de belastingplichtige tegen het hem betekend
kadastraal inkomen ingediend bezwaar, is beperkt tot de betwistingen over het bedrag van
dat inkomen; deze bezwaarprocedure laat geen betwisting toe over de aard van de
goederen en de aanduiding van de belastingplichtige (Artikelen 472, §1, 497, 499, 501 en
502, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 december 2008
F.2007.0101.N
nr. 731

KNEVELARIJ
Constitutieve bestanddelen – Materieel element – Inning van sommen alsof zij door de
wet verschuldigd zijn.
Artikel 243, Strafwetboek, dat iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die zich
schuldig maakt aan knevelarij, door bevel te geven om rechten, taksen, belastingen,
gelden, inkomsten of interesten, lonen of wedden te innen, of door die te vorderen of te
ontvangen, wetende dat zij niet verschuldigd zijn of het verschuldigde te boven gaan,
strafbaar stelt, vereist niet dat er sommen worden geïnd als zijnde verschuldigd aan de
schatkist, maar dat sommen worden geïnd alsof zij volgens de wet verschuldigd zijn
7 oktober 2008
P.2008.0738.N
nr. 529
Gerechtsdeurwaarder – Honorarium wegens raadpleging van de beslagberichten bedoeld
in artikel 1391 Ger.W. – Voortijdige raadpleging – Niet–wettelijk verschuldigd
honorarium – Toepassing.
Het doel van artikel 1391, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de advocaten
en de gerechtsdeurwaarders belast met een procedure tegen een bepaald persoon op de
griffie ter plaatse kunnen kennis nemen van de berichten van beslag, delegatie, overdracht
en collectieve schuldenregeling, die op diens naam zijn opgemaakt, is het leggen van
opeenvolgende uitvoerende beslagen te vermijden, zodat het inzien van de
beslagberichten wanneer de uitvoering nog niet wordt aangevat, niet beantwoordt aan het
doel gesteld in het derde lid van dit artikel, dat bepaalt dat geen uitvoerend beslag of
procedure van verdeling kan plaatsvinden zonder voorafgaande raadpleging door de
ministeriële ambtenaar van de berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve
schuldenregeling; er is derhalve een gerechtsdeurwaarder wettelijk geen loon
verschuldigd voor een volgens de wet onnodige inzage
7 oktober 2008
P.2008.0738.N
nr. 529

KOOP
Veroordeling tot betaling van de koopprijs – Uitvoering – Vordering in rechte – Actio
judicati.
Wanneer een gerechtelijke beslissing de verplichting tot betaling van de koopprijs
inhoudt, kan de verkoper die veroordeling uitvoeren middels een actio judicati (Art. 1650
Burgerlijk Wetboek.)
10 januari 2008
C.2006.0643.N
nr. 18
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Voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop – Eenzijdige beëindiging –
Redelijke opzeggingstermijn – Beoordeling door de rechter – In aanmerking te nemen
gegevens.
De rechter die de duur van de redelijke opzeggingstermijn en het bedrag van de aan één
van de partijen verschuldigde compensatoire vergoeding vaststelt, slaat daarbij acht op
alle omstandigheden van de zaak, maar hoeft slechts de gegevens die hij relevant acht in
aanmerking te nemen (Art. 2 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de
voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.)
15 februari 2008
C.2007.0256.F
nr. 117
Alleenverkoopconcessie voor onbepaalde tijd – Overdracht – Rechtskeuze door partijen –
Geldigheid.
Vermits de Alleenverkoopwet geen enkele bepaling bevat die de overdracht van een
alleenverkoopconcessie regelt, heeft de verplichting om, in het geval van de beëindiging
van een verkoopconcessie met uitwerking voor het gehele Belgische grondgebied of een
deel ervan, uitsluitend de Belgische wet toe te passen alleen betrekking op de beslechting
van de eenzijdige beëindiging van de verkoopconcessie en niet op de beoordeling van de
contractuele gevolgen van deze overeenkomst of van de geldigheid van de overdracht
ervan, zodat deze wet de toepassing van het door de partijen gekozen recht op de
overdracht van de alleenverkoopconcessie niet in de weg kan staan (Art. 3 Verdrag 19
juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk is op verbintenissen uit overeenkomsten;
Artikelen 1 en 4 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.)
28 februari 2008
C.2007.0076.N
nr. 142
Alleenverkoopconcessie voor onbepaalde tijd – Eenzijdige beëindiging – Dwingende
bepalingen van de belgische wet – Toepassingsgebied.
Vermits de Alleenverkoopwet geen enkele bepaling bevat die de overdracht van een
alleenverkoopconcessie regelt, heeft de verplichting om, in het geval van de beëindiging
van een verkoopconcessie met uitwerking voor het gehele Belgische grondgebied of een
deel ervan, uitsluitend de Belgische wet toe te passen alleen betrekking op de beslechting
van de eenzijdige beëindiging van de verkoopconcessie en niet op de beoordeling van de
contractuele gevolgen van deze overeenkomst of van de geldigheid van de overdracht
ervan, zodat deze wet de toepassing van het door de partijen gekozen recht op de
overdracht van de alleenverkoopconcessie niet in de weg kan staan (Art. 3 Verdrag 19
juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk is op verbintenissen uit overeenkomsten;
Artikelen 1 en 4 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.)
28 februari 2008
C.2007.0076.N
nr. 142
Alleenverkoopconcessie voor onbepaalde tijd – Overdracht – Toepasselijk recht.
Vermits de Alleenverkoopwet geen enkele bepaling bevat die de overdracht van een
alleenverkoopconcessie regelt, heeft de verplichting om, in het geval van de beëindiging
van een verkoopconcessie met uitwerking voor het gehele Belgische grondgebied of een
deel ervan, uitsluitend de Belgische wet toe te passen alleen betrekking op de beslechting
van de eenzijdige beëindiging van de verkoopconcessie en niet op de beoordeling van de
contractuele gevolgen van deze overeenkomst of van de geldigheid van de overdracht
ervan, zodat deze wet de toepassing van het door de partijen gekozen recht op de
overdracht van de alleenverkoopconcessie niet in de weg kan staan (Art. 3 Verdrag 19
juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk is op verbintenissen uit overeenkomsten;
Artikelen 1 en 4 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor
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onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.)
28 februari 2008
C.2007.0076.N

nr. 142

Voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop – Eenzijdige beëindiging –
Redelijke opzeggingstermijn – Voorwaarden.
Het arrest, dat uit de vermindering van het zakencijfer en van het aantal personeelsleden
van de concessiehouder afleidt dat deze niet snel een situatie teruggevonden heeft die
gelijkwaardig is aan die welke hij verloren heeft t.g.v. de beëindiging van de concessie,
verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de ter kennis gebrachte opzeggingstermijn niet
volstaat, zonder daarenboven te moeten vaststellen dat die opzeggingstermijn de
concessiehouder niet in staat stelde zijn t.a.v. derden aangegane verbintenissen na te
komen en zijn activiteit te reorganiseren (Art. 2 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige
beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.)
20 juni 2008
C.2007.0382.F
nr. 387
Voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop – Eenzijdige beëindiging –
Onderscheiden vergoeding – Geoorloofd karakter.
Artikel 3, W. 27 juli 1961, verbiedt de rechter niet de concessiehouder een afzonderlijke
vergoeding voor de bekende meerwaarde inzake clientèle en de kosten toe te kennen.
(Art. 3 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd
verleende concessies van alleenverkoop.)
20 juni 2008
C.2007.0382.F
nr. 387
Onbekwaamverklaring en gerechtelijk raadsman – Voorlopig bewindvoerder –
Beschermde persoon – Verkoop van een onroerend goed – Voorwaarden – Door een
notaris opgesteld ontwerp van verkoopakte.
Het door de notaris opgestelde en door de vrederechter aanvaarde ontwerp van akte van
de door de voorlopige bewindvoerder gewilde verkoop van het onroerend goed van een
beschermd persoon is het ontwerp van authentieke verkoopakte (Art. 488bis, g), tweede
lid Burgerlijk Wetboek.)
27 juni 2008
C.2006.0413.F
nr. 417
Onbekwaamverklaring en gerechtelijk raadsman – Voorlopig bewindvoerder –
Beschermde persoon – Verkoop van een onroerend goed – Voorwaarden – Machtiging
van de vrederechter.
De voorlopige bewindvoerder van de beschermde persoon heeft niet de verplichting om
de machtiging van de vrederechter om een aan die persoon toebehorend onroerend goed
bij onderhandse akte te verkopen aan te vragen binnen een bepaalde termijn Artikel
488bis, g), B.W., voor de wijziging ervan bij de wet van 3 mei 2003. (Art. 488bis, g)
Burgerlijk Wetboek.)
27 juni 2008
C.2006.0413.F
nr. 417
Bepaling van de koopprijs – Aandelenoverdracht – Waardebepaling van de aandelen –
Opdracht aan een derdebeslisser – In acht te nemen criteria – Bevoegdheid van de
partijen – Beslissing gesteund op andere parameters – Tussenkomst van de rechter.
De partijen kunnen aan een derdebeslisser opdragen de waarde van de door de ene partij
aan de andere partij over te laten aandelen bindend voor hen te bepalen aan de hand van
de door hen vastgelegde criteria; de rechter die vaststelt dat de derdebeslisser op andere
parameters heeft gesteund dan de door de partijen op bindende wijze vastgelegde criteria,
vermag zich niet in de plaats te stellen van de derdebeslisser door zelf de waarde van de
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aandelen te bepalen op grond van die criteria. (Artikelen 1134 en 1592 Burgerlijk
Wetboek.)
31 oktober 2008
C.2007.0201.N
nr. 602
Huur van diensten – Aanneming van werk – Opeenvolgende verkopen – Vordering
wegens verborgen gebrek – Vordering wegens gebrekkige uitvoering – Onderscheid.
In het geval van een vordering op grond van verborgen gebreken bij opeenvolgende
verkopen, gaat het om een verborgen gebrek in de verkochte zaak, terwijl in het geval van
de vordering van de bouwpromotor tegen de uitvoerder van een op te richten gebouw of
van de hoofdaannemer tegen de onderaannemer wegens gebrekkige uitvoering van de
werken gaat het om de gebrekkige uitvoering van eenzelfde werk, met name het niet–
uitvoeren van een opgenomen verbintenis tot uitvoering van werken tegenover de
bouwpromotor of de onderaannemer.
14 november 2008
C.2007.0634.N
nr. 633
Internationale bevoegdheid – E.E.X.–Verordening – Plaats van de verbintenis – Plaats
van levering.
Ter bevordering van het primaire doel van eenvormigheid van de regels inzake
rechterlijke bevoegdheid om redenen van voorspelbaarheid, definieert de E.E.G.–
Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken, de plaats van levering voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke
zaken, als plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, op
autonome wijze; de gemeenschapswetgever heeft gekozen voor een plaats die op
eenvoudige wijze materieel bepaalbaar is en niet afhankelijk is van bedingen gesloten
tussen partijen, namelijk de plaats waar de goederen in werkelijkheid werden geleverd of
dienden geleverd te worden (Art. 5.1, a en b E.E.G.–Verordening nr 44/2001 van de Raad
van 22 dec. 2000.)
5 december 2008
C.2007.0175.N
nr. 702

KOOPHANDEL. KOOPMAN
Rechtbank van koophandel – Bevoegdheid en aanleg – Tekortkoming aan contractuele
verbintenissen – Geschil tussen kooplieden en daad van koophandel – Tijdstip.
Voor het vaststellen van de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel om kennis te
nemen van een geschil over een tekortkoming aan contractuele verbintenissen, dient te
worden bepaald of op het ogenblik van de tekortkoming, de partijen kooplieden waren en
de contractuele verbintenis een daad van koophandel was (Artikelen 573, 1°, en 577,
tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
10 januari 2008
C.2007.0295.N
nr. 20
Handelsagentuurovereenkomst – Einde – Uitwinningsvergoeding – Voorwaarden –
Beoordeling – Tijdstip – Relevante feiten.
De vervulling van de voorwaarde dat de aanbreng van nieuwe klanten of de aanzienlijke
uitbreiding van de zaken met bestaande klanten, na de beëindiging van de overeenkomst,
de principaal nog aanzienlijke voordelen zal opleveren, waaronder de handelsagent recht
heeft op een uitwinningvergoeding, dient in de regel te worden beoordeeld op het
ogenblik van de beëindiging van die overeenkomst; feiten, die dateren van na de
beëindiging van de overeenkomst en die van aard zijn de verwezenlijking van de
voorwaarde in de weg te staan, mogen in geen geval in aanmerking worden genomen,
wanneer zij aan de principaal zelf toe te schrijven zijn (Art. 20 Wet 13 april 1995.)
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15 mei 2008

C.2007.0320.N

nr. 298

Handelsagentuurovereenkomst – Einde – Uitwinningsvergoeding.
Een handelsagent heeft recht op een uitwinningsvergoeding, wanneer naar redelijke
verwachting mag worden aangenomen dat de aanbreng van nieuwe klanten of de
aanzienlijke uitbreiding van de zaken met bestaande klanten, na de beëindiging van de
overeenkomst, de principaal nog aanzienlijke voordelen zal opleveren, hetgeen een zekere
bestendigheid van bedoelde aanbreng of uitbreiding impliceert; het is evenwel niet vereist
dat de aanbreng of uitbreiding, na de beëindiging van de overeenkomst, daadwerkelijk
nog aanzienlijke voordelen oplevert voor de principaal (Art. 20 Wet 13 april 1995.)
15 mei 2008
C.2007.0320.N
nr. 298
Gewone commanditaire vennootschap – Beherend vennoot – Hoedanigheid van koopman
– Aansprakelijkheid voor de schulden van de vennootschap – Verband.
De hoedanigheid van koopman van een vennoot van een vennootschap onder firma en van
een beherend vennoot van een gewone commanditaire vennootschap berust niet louter op
de onbeperkte aansprakelijkheid van deze vennoten voor de schulden van de
vennootschap (Art. 205 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen.)
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746
Vennootschap onder firma – Personen die handel drijven onder firma – Hoedanigheid
van koopman.
Personen die handel drijven onder firma worden geacht koopman te zijn; zij ontlenen die
hoedanigheid aan hun lidmaatschap van de vennootschap (Art. 201 Wet van 30 nov. 1935
houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Art. 1, Boek I
Wetboek van Koophandel.)
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746
Vennootschap onder firma – Vennoten – Hoedanigheid van koopman – Faillietverklaring.
Alle vennoten van een vennootschap onder firma worden als kooplieden aangemerkt; de
faillietverklaring van een vennootschap onder firma impliceert dat is vastgesteld dat alle
vennoten hebben opgehouden te betalen en dat hun krediet is geschokt (Art. 2 Wet 8 aug.
1997; Artikelen 201 en 205 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op
de handelsvennootschappen.)
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746
Vennootschap onder firma – Vennoot – Hoedanigheid van koopman – Aansprakelijkheid
voor de schulden van de vennootschap – Verband.
De hoedanigheid van koopman van een vennoot van een vennootschap onder firma en van
een beherend vennoot van een gewone commanditaire vennootschap berust niet louter op
de onbeperkte aansprakelijkheid van deze vennoten voor de schulden van de
vennootschap (Art. 205 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen.)
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746
Gewone commanditaire vennootschap – Beherende vennoten – Hoedanigheid van
koopman – Faillietverklaring van de vennootschap.
Ook de beherende vennoten van de gewone commanditaire vennootschap dienen als
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kooplieden te worden aangemerkt en de faillietverklaring van de gewone commanditaire
vennootschap heeft het faillissement van de beherende vennoten tot gevolg (Art. 2 Wet 8
aug. 1997; Artikelen 202 en 205 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde
wetten op de handelsvennootschappen.)
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746

KORT GEDING
Bevoegdheid – Bestuurshandeling – Subjectief recht – Aantasting.
De Rechterlijke Macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn
niet–gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht
zowel te voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn
beleidsvrijheid niet te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van het bestuur te
stellen; de rechter in kort geding mag dit evenmin doen (Art. 144 Grondwet 1994.)
3 januari 2008
C.2006.0322.N
nr. 4
Beoordelingsbevoegdheid – Overheidsoptreden – Criteria.
De rechter in kort geding mag, bij de voorlopige beoordeling van de rechtmatigheid van
het overheidsoptreden, een criterium dat aan die overheidsbeslissing ten grondslag ligt
niet uitsluiten zonder te beslissen dat, prima facie, dit criterium niet rechtmatig was
aangewend; hij mag evenmin naar eigen opvatting, andere criteria in de plaats stellen die
tot een andere beslissing leiden
3 januari 2008
C.2006.0322.N
nr. 4
Bevoegdheid – Bestuurshandeling – Gebod – Verbod.
De rechter in kort geding kan op grond van een voorlopige en marginale beoordeling van
de zorgvuldigheid waarmede het bestuur moet handelen, bepaalde daden opleggen of
verbieden, maar kan dit enkel doen wanneer hij in redelijkheid tot de conclusie komt dat
het bestuur niet heeft gehandeld binnen de grenzen waarin het moet optreden
3 januari 2008
C.2006.0322.N
nr. 4
Burgerlijke zaken – Bevoegdheid – Justitiële beslissing inzake internering door wettelijk
bevoegde instantie – Dringende en voorlopige maatregelen – Bevoegdheid van de rechter
in kort geding.
Wanneer de kortgedingrechter een justitiële beslissing inzake internering van de hiertoe
wettelijk bevoegde instantie ongedaan maakt, weze het voorlopig, is een
onverenigbaarheid met de wetten en beginselen houdende regeling van de bevoegdheid
van de strafgerechten voorhanden en overschrijdt hij aldus zijn beoordelingsbevoegdheid.
(Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2008
C.2007.0294.N
nr. 368
Burgerlijke zaken – Ogenschijnlijk onrechtmatige overheidshandeling die afhangt van een
strafvordering – Dringende en voorlopige maatregelen – Bevoegdheid van de rechter in
kort geding.
Behoudens wanneer het optreden van de rechter in kort geding niet verenigbaar is met de
wetten en beginselen houdende regeling van de bevoegdheid van de strafgerechten, vormt
de omstandigheid dat de ogenschijnlijk onrechtmatige handeling van de overheid afhangt
van een strafvordering geen beletsel voor dat optreden (Art. 584, tweede lid Gerechtelijk
Wetboek.)
12 juni 2008
C.2007.0294.N
nr. 368
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Algemeen – Bevoegdheid – Maatregelen tot bewaring van recht.
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, maar hij mag hierbij geen declaratoir van rechten doen, noch de
rechtspositie van partijen definitief regelen (Artikelen 584 en 1039 Gerechtelijk
Wetboek.)
8 september 2008
C.2007.0263.N
nr. 455
Algemeen – Bevoegdheid – Schijn van rechten – Beoordeling.
De rechter in kort geding beoordeelt onaantastbaar, binnen de grenzen van de
redelijkheid, of de schijn van rechten voldoende is om zijn beslissing te verantwoorden
(Artikelen 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek.)
8 september 2008
C.2007.0263.N
nr. 455
Bevoegdheid – Rechter die uitspraak doet als in kort geding maar een beslissing wijst
over de zaak zelf – Stedenbouw – Ordonnantie van de raad van Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en stedenbouw –
Overtredingen – Bevel tot staking van de werken – Toetsing van de wettigheid.
De toetsing van de wettigheid van het bevel tot staking van de werken, op grond van
artikel 184 van de ordonnantie van de raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die uitspraak doet als in kort geding maar
een beslissing wijst over de zaak zelf, en, na hem, door het hof van beroep, strekt zich niet
uit tot andere overtredingen dan die waarvan het proces–verbaal dat aan dit bevel ten
grondslag ligt, het bestaan heeft vastgesteld
(Art. 184 Ordonnantie Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 29 aug. 1991 betreffende de Stedenbouw.)
25 september 2008
C.2007.0359.F
nr. 506

LASTER EN EERROOF
Bewijs – Artikel 447, Strafwetboek.
Artikel 447, tweede lid, Strafwetboek, is niet toepasselijk op andere personen dan deze
bedoeld in artikel 447, eerste lid, Strafwetboek.
22 april 2008
P.2008.0087.N
nr. 243
Bewijslast.
Het feit dat artikel 443, Strafwetboek, het bewijs van het ten laste gelegde feit toelaat,
doet geen afbreuk aan de gewone regels van het bewijs in strafzaken; de bewijslast rust bij
de vervolgende partij of de burgerlijke partij, de beklaagde moet zijn onschuld niet
bewijzen en bij twijfel moet hij worden vrijgesproken.
22 april 2008
P.2008.0087.N
nr. 243
Voorwaarde van openbaarheid – Begrip "verscheidene personen".
Nu het strafrecht autonoom is ten overstaan van andere takken van het recht moet het
woord "personen" van artikel 444, laatste lid, Strafwetboek, niet uitgelegd worden in de
betekenis die het heeft in het burgerlijk recht of in het vennootschappenrecht
22 april 2008
P.2008.0087.N
nr. 243
Vordering wegens laster – Schorsing van de strafvordering – Buitenvervolgingstelling
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voor het feit dat ten laste gelegd wordt van de klager wegens laster.
Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat er met betrekking tot het feit dat het
voorwerp is van een strafvervolging en dat ten laste gelegd is van degene die klacht heeft
ingediend wegens laster, geen bezwaar bestaat, stelt het een einde aan de strafvervolging
met betrekking tot die telastlegging, waardoor de reden vervalt om de strafvordering met
betrekking tot het feit van laster te schorsen; niets belet bijgevolg het onderzoeksgerecht
om in dezelfde beslissing te oordelen dat er met betrekking tot het feit van laster wel
voldoende bezwaar bestaat en de inverdenkinggestelde tegen wie de klacht is ingesteld
wegens het laatste feit, daarvoor naar de correctionele rechtbank te verwijzen. (Artikelen
443, 444 en 447 Strafwetboek.)
25 november 2008
P.2008.0818.N
nr. 660

LASTGEVING
Beheer van een financiële rekening – Begrip – Aard.
Het beheer van een financiële rekening kan onder meer behelzen het uitschrijven van
cheques op deze rekening en het ondertekenen ervan, het uitvoeren van overschrijvingen
en het uitschrijven van permanente opdrachten, het gelasten van betalingen, zonder
beperking van bedrag, het afhalen van gelden en interest; dit zijn niet noodzakelijk daden
van beschikking. (Art. 1988 Burgerlijk Wetboek.)
24 januari 2008
C.2006.0135.N
nr. 57
Rechtshandeling in eigen naam door een niet gemandateerde partij – Bekrachtiging door
de eigenaar – Aanvaarding van de bekrachtiging door de wederpartij.
De bekrachtiging door de eigenaar van het verkochte goed van de door een andere partij
zonder volmacht en in eigen naam gesloten verkoop is rechtsgeldig; de wederpartij–koper,
die evenwel niet verplicht is rechtsgevolgen te verlenen aan deze bekrachtiging omdat
hem geen andere contractpartij kan worden opgedrongen, maar de bekrachtiging
aanvaardt, is daardoor gerechtigd contractuele vorderingen in te stellen tegen de eigenaar
als lastgever–verkoper en behoudt dan tevens het recht de partij die in eigen naam optrad
in rechte aan te spreken, op grond van de door deze partij in eigen naam aangegane
verbintenissen (Artikelen 1165, 1984, 1997 en 1998 Burgerlijk Wetboek.)
24 oktober 2008
C.2008.0065.N
nr. 582

LEVENSONDERHOUD
Uitkering na echtscheiding – Inkomsten van de uitkeringsplichtige echtgenoot – Bijdrage
tot levensonderhoud voor de uitkeringsplichtige echtgenoot – Uitsluiting.
De bijdrage tot levensonderhoud die de echtgenoot die een uitkering na echtscheiding
verschuldigd is, van zijn ouders ontvangt, is niet inbegrepen in de goederen en inkomsten
waarop die uitkering kan worden toegekend. (Art. 301, § 1 Burgerlijk Wetboek.)
30 oktober 2008
C.2007.0192.F
nr. 596

LOON
ALGEMEEN
Begrip – Vergoeding vastgesteld in geval van overlijden van de werkgever – Aard.
Wanneer de activiteit waarvoor de werknemer in dienst was genomen, eindigt wegens de
dood van de werkgever of als de overeenkomst was gesloten met het oog op een
persoonlijke medewerking, vergoedt de vergoeding, die de rechter naar billijkheid
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beoordeelt en waarvan hij het bedrag bepaalt, de derving van het loon niet waarop die
werknemer recht zou hebben gehad en wordt deze hem niet toegekend ingevolge zijn
dienstbetrekking (Art. 2, eerste lid, 3° Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers; Art. 33 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
21 januari 2008
S.2007.0032.F
nr. 42
Begrip – Grenzen – Vergoedingen – Voordeel toegekend door de sociale zekerheid.
De rechter kan niet beslissen dat een vergoeding niet als loon beschouwd kan worden,
wanneer hij zijn onderzoek beperkt tot slechts één van de voordelen die toegekend
worden door de socialezekerheidswetten. (Art. 2, eerste en derde lid, 3° Wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.)
21 januari 2008
S.2006.0099.F
nr. 40
Overeenkomst voor zelfstandige arbeid – Vergoeding – Berekeningsbasis voor sociale
zekerheidsbijdragen.
In geval de rechter aanneemt dat de overeenkomst voor zelfstandige arbeid onder
toepassing valt van artikel 3,4° K.B. van 28 november 1969, stemt de in de overeenkomst
voor zelfstandige arbeid bedongen en door de opdrachtgever te betalen vergoeding niet
noodzakelijk overeen met het loon op basis waarvan de door de bedoelde bewerkers van
grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten te betalen socialezekerheidsbijdragen
dienen te worden berekend. (Artikelen 23, eerste lid, en 38, §1 Wet 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; Art. 14, §1
Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969.)
11 februari 2008
S.2007.0075.N
nr. 101
Jaarlijkse vakantie – Vakantiegeld – Veranderlijk loon.
Voor de toepassing van artikel 39 van het K.B. van 30 maart 1967 moet loon als
veranderlijk beschouwd worden wanneer de toekenning ervan als loon, dit is als
tegenprestatie van de in de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid, afhankelijk is van
criteria die de betaling ervan onzeker en wisselend maken; Wanneer de betaling van het
loonvoordeel niet onzeker is, maar alleen het bedrag ervan wisselend is, betreft het geen
veranderlijk loon (Art. 39 K.B. 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie.)
11 februari 2008
S.2007.0085.N
nr. 102
Loonbegrip – Aandelenoptie – In geld waardeerbaar voordeel.
Om te bepalen of een aan de werknemer toegekende aandelenoptie, dit is het recht om,
gedurende een welbepaalde termijn, een bepaald aantal aandelen aan te kopen of, naar
aanleiding van de verhoging van het kapitaal van een vennootschap, op een bepaald aantal
aandelen in te schrijven tegen een vastgestelde of een nog vast te stellen prijs, een in geld
waardeerbaar voordeel is waarop de werknemer "ingevolge zijn dienstbetrekking" recht
heeft ten laste van zijn werkgever in de zin van artikel 2 van de loonbeschermingswet,
dient het tijdstip van de toekenning van de optie in aanmerking te worden genomen (Art.
14, §§ 1 en 2 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Art. 2 Wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers; Artikelen 23, eerste en tweede
lid en 38, § 1 Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale
zekerheid voor werknemers.)

– 197 –
20 oktober 2008

S.2007.0077.N

nr. 562

RECHT OP LOON
Ouderschapsverlof –
arbeidsovereenkomst.

Verminderde

arbeidsprestaties

–

Schorsing

van

de

Wanneer de werknemer gebruik maakt van zijn recht om de arbeidsprestaties deeltijds
verder te zetten in de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties om voor zijn
kind te zorgen, is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de periode van
vermindering niet volledig geschorst en heeft de werknemer recht op een overeenkomstig
loon van zijn werkgever.
25 februari 2008
S.2007.0027.N
nr. 126
Deeltijds tewerkgestelde werknemer – Verhouding ten opzichte van de voltijds
tewerkgestelde werknemer – Verschuldigd loon.
Uit het bepaalde in artikel 11bis, van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat van dwingend
recht is ten voordele van de werknemer, volgt dat een werknemer die deeltijds is
tewerkgesteld voor een vijfde van een voltijdse betrekking, niettemin recht heeft op een
loon verschuldigd voor een werknemer die een derde van de normale arbeidsduur
presteert als niet blijkt dat van deze regel van minimale tewerkstelling voor een derde is
afgeweken door de Koning of een collectieve arbeidsovereenkomst. (Art. 11bis Wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
3 november 2008
S.2008.0056.N
nr. 606
Uitzendarbeid – Uitzendarbeidswet – Uitzendbureau – Terbeschikkingstelling voor niet
toegelaten arbeid – Gehoudenheid tot betaling van sociale bijdragen en loon.
Overeenkomstig artikel 31, §4 zijn dan de gebruiker en de persoon, ook het
uitzendbureau, die een werknemer of werknemers ter beschikking stelt van de gebruiker
in strijd met de bepalingen van paragraaf, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die uit de bij paragraaf 3 bedoelde
overeenkomst voortvloeien (Art. 31 Wet 24 juli 1987.)
1 december 2008
S.2007.0043.N
nr. 683

BESCHERMING
Loon – Verschuldigde rente – Nieuwe wet die een gewijzigde grondslag voor de
berekening van de rente invoert – Toepassing.
Indien een schuldvordering onder vigeur van de vroegere wet is ontstaan, doet de
toepassing van een latere wet, die de grondslag bepaalt van de door de schuldenaar
wegens laattijdige betaling verschuldigde wettelijke rente, op de lopende rente vanaf de
inwerkingtreding van de nieuwe wet, geen afbreuk aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten. (Art. 10 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers.)
11 februari 2008
S.2007.0053.N
nr. 100
Niet–betaling – Misdrijf – Schade – Herstelplicht – Vordering in rechte – Burgerlijke
rechtsvordering – Verjaring.
De verjaring van een burgerlijke rechtsvordering voortvloeiend uit een misdrijf is van
toepassing op elke vordering tot veroordeling, die gegrond is op feiten waaruit het bestaan
van een misdrijf blijkt, zelfs als die feiten ook een tekortkoming aan contractuele
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verbintenissen vormen en de gevorderde zaak in de uitvoering van die verbintenissen
bestaat (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
7 april 2008
S.2007.0058.F
nr. 206
Verzet – Voorwerp – Loonoverdracht – Voornemen tot uitvoering van de overdracht –
Uitvoering van de overdracht.
Het verzet van de overdrager tegen het voornemen tot uitvoering van de loonoverdracht,
is niet doelloos wanneer dat verzet gedaan wordt gedurende de fase van feitelijke
uitvoering van de overdracht. (Art. 29, eerste lid Wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers.)
27 oktober 2008
C.2007.0315.F
nr. 583
Loonoverdracht – Verzet – Termijn – Aard.
Art. 29, eerste lid, Wet van 12 april 1965, bepaalt niet dat de termijn van tien dagen
waarbinnen de overdrager zich kan verzetten tegen het voornemen van de overnemer tot
uitvoering van de loonoverdracht, voorgeschreven is op straffe van verval, zodat het recht
van verzet van de overdrager rechtsgeldig kan worden uitgeoefend na het verstrijken van
die termijn (Art. 860 Gerechtelijk Wetboek; Art. 29, eerste lid Wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers.)
27 oktober 2008
C.2007.0315.F
nr. 583
Loonoverdracht – Akte van loonoverdracht – Inhoud.
Uit artikel 27, van de Loonbeschermingswet en de bedoeling van de wetgever om aan de
overdrager een afdoende rechtsbescherming te bieden, vloeit voort dat de akte van
loonoverdracht dient te vermelden welke hoofdverbintenis wordt gewaarborgd en ten
belope van welk bedrag (Art. 27 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van
het loon der werknemers.)
17 november 2008
C.2008.0259.N
nr. 637
Berekening van verschuldigde interest – Toepassing van de wet in de tijd.
De appelrechters die oordelen dat de interest diende berekend te worden op het
brutobedrag van alle nog openstaande loonachterstallen, ook als het recht tot betalen
ervan is ontstaan vóór de inwerkingtreding van artikel 82 van de wet van 26 juni 2002,
oordelen zonder de bepalingen toe te passen van het koninklijk besluit van 3 juli 2005, die
ingevolge de bekrachtiging bij wet van 8 juni 2008 kracht van wet hebben gekregen vanaf
1 juli 2005 en schenden aldus de in het subonderdeel aangegeven wettelijke bepalingen
(Artikelen 2, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 81, 82 en 90, § 1 Wet 26 juni
2002 betreffende de sluiting van ondernemingen.)
1 december 2008
S.2007.0116.N
nr. 684

ALLERLEI
Wanbetaling van loon – Vordering tot herstel van schade – Rechtsgrond.
De wanbetaling van loon maakt een misdrijf uit overeenkomstig de strafbepalingen van de
C.A.O.–Wet van 5 december 1968 en de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, zodat
de werknemer, in voorkomend geval, krachtens artikel 3 van de Wet van 17 april 1878
houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, beschikt over een
rechtsvordering tot herstel van de schade ingevolge dat misdrijf. (Art. 3 Voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 42, 1° Wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon der werknemers; Art. 56, 1° Wet van 5 dec. 1968 betreffende
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de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.)
14 januari 2008
S.2007.0050.N

nr. 26

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
Dringende medische hulp – Terugbetaling van de uitgaven – Beslissing – Betekening –
Cassatieberoep – Burgerlijke zaken – Termijn – Duur – Begin.
Het geschil dat betrekking heeft op een vordering van een verzorgingsinstelling tot
terugbetaling van haar uitgaven in het kader van de medische hulp die zij aan een
kandidaat–politiek–vluchteling heeft verstrekt, is geen aangelegenheid die geregeld is in
de bepalingen van artikel 704, eerste lid, Ger. W.; de kennisgeving, bij gerechtsbrief, van
de hierover genomen beslissing doet de termijn om zich in cassatie te voorzien niet
ingaan; die termijn begint pas te lopen vanaf de betekening. (Art. 1073, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 704, eerste lid en 792, tweede en derde lid Gerechtelijk
Wetboek.)
3 maart 2008
C.2005.0476.F
nr. 148
Bevoegdheid – Bekrachtiging van een voorheen tijdig ingesteld cassatieberoep – Raad
voor maatschappelijk welzijn.
De vereiste beslissing van de Raad van het O.C.M.W. tot bekrachtiging van een voorheen,
tijdig ingesteld cassatieberoep kan worden gegeven tot op het ogenblik dat de zaak in
beraad wordt genomen (Art. 1096 Gerechtelijk Wetboek; Art. 115, § 2 Organieke Wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.)
10 maart 2008
C.2006.0479.N
nr. 164
Recht op maatschappelijke integratie – Toelaatbaarheidsvoorwaarden – Gebrek aan
toereikende bestaansmiddelen – Werkbereidheid – Billijkheidsredenen – Toepassing.
De regel van artikel 3,4°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie, krachtens dewelke, om het recht op maatschappelijke
integratie te kunnen genieten, de betrokken persoon niet in staat mag zijn door eigen
inspanningen toereikende bestaansmiddelen te verwerven, geldt niet wanneer, om
billijkheidsredenen, moet aanvaard worden dat de betrokkene geen blijk dient te geven
van werkbereidheid. (Art. 3, 4° en 5° Wet 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie.)
22 september 2008
S.2007.0095.N
nr. 492
Toelaatbaarheidsvoorwaarden – Gebrek aan toereikende bestaansmiddelen – Aanvatten,
verderzetten of hervatten van studies – Billijkheidsreden – Beoordeling – Recht op
maatschappelijke integratie.
De enkele omstandigheid dat een persoon van meer dan 25 jaar, die blijk heeft gegeven in
de mogelijkheid te verkeren om, op duurzame wijze en in het kader van een passende
functie, toereikende bestaansmiddelen te verwerven en derhalve blijk heeft gegeven van
maatschappelijke integratie, opnieuw studies wenst aan te vatten, verder te zetten of te
hervatten, kan niet worden aangezien als een billijkheidsreden van aard de betrokkene van
werkbereidheid te ontslaan, ook al zouden deze studies van aard zijn zijn
beroepsmogelijkheden te vergroten of hem toe te laten een hoger loon te verdienen. (Art.
3, 4° en 5° Wet 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.)
22 september 2008
S.2007.0095.N
nr. 492
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Hulpverlening – Foutieve weigering – Schade – Vergoeding – Benadeelde heeft geen
recht op hulp.
Opdat een persoon de schade zou kunnen aanvoeren die hij geleden heeft door de fout van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, en die hierin bestaat dat het
onrechtmatig geweigerd heeft hulp te verlenen aan een patiënt die onmiddellijk
verzorging nodig had, is het niet vereist dat die persoon zelf recht heeft op de hulp in de
zin van art. 58, O.C.M.W.–wet (Art. 58 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.)
29 september 2008
C.2007.0101.F
nr. 512
Recht op maatschappelijke dienstverlening – Recht verbonden aan de persoon –
Schuldeiser van de rechthebbende – Zijdelingse vordering – Weigering.
Het recht op maatschappelijke dienstverlening is een recht dat uitsluitend aan de persoon
verbonden is en kan derhalve niet het voorwerp van een zijdelingse vordering zijn; alleen
de persoon wiens menselijke waardigheid beschermd wordt, heeft recht op
maatschappelijke dienstverlening; zijn schuldeisers kunnen zijn rechten en vorderingen
niet uitoefenen om die dienstverlening te verkrijgen (Art. 1 Organieke Wet van 8 juli
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Art. 1166 Burgerlijk
Wetboek.)
29 september 2008
C.2007.0101.F
nr. 512
Dringende hulp – Onmiddellijke verzorging – Verplichting.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is gehouden hulp te verlenen aan de
persoon die onmiddellijke verzorging nodig heeft en beschikt, om die verplichting na te
komen, over geen enkele bevoegdheid om de effectiviteit of het belang van zijn
hulpverlening te beoordelen (Art. 58 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.)
29 september 2008
C.2007.0101.F
nr. 512
Raad voor maatschappelijk welzijn – Bevoegdheid – Statuut van het personeel –
Ziekenhuispersoneel – Afwijking.
Uit de samenlezing van de artikelen 42, vijfde en zesde lid, 118 en 128, § 1, van de
OCMW–wet volgt dat de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van de
plaats van de zetel waar de vereniging gevestigd is, een bijzonder administratief en
geldelijk statuut kan bepalen voor het naar een ziekenhuis overgeheveld personeel.
3 november 2008
C.2007.0389.N
nr. 603

MACHTEN
UITVOERENDE MACHT
Discretionaire bevoegdheid – Begrip.
Het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt,
beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over
de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing te
kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen
3 januari 2008
C.2006.0322.N
nr. 4
Bestuurshandelingen – Motivering – Vermelding.
De motivering van de bestuurshandeling kan ook blijken uit andere stukken waarnaar in
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de akte wordt verwezen en waarvan de betrokkene voorafgaandelijk werd in kennis
gesteld (Artikelen 2 en 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandeling.)
29 mei 2008
C.2007.0193.N
nr. 330
Gebonden bevoegdheid – Subjectief recht.
Opdat een partij zich ten aanzien van het bestuur op een subjectief recht zou kunnen
beroepen, dient de bevoegdheid van dat bestuur volledig gebonden te zijn (Artikelen 144
en 145 Grondwet 1994.)
18 december 2008
C.2005.0238.F
nr. 739

RECHTERLIJKE MACHT
Bevoegdheid – Bestuurshandeling – Subjectief recht – Aantasting.
De Rechterlijke Macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn
niet–gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht
zowel te voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn
beleidsvrijheid niet te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van het bestuur te
stellen; de rechter in kort geding mag dit evenmin doen (Art. 144 Grondwet 1994.)
3 januari 2008
C.2006.0322.N
nr. 4
Koninklijk besluit – Raad van State – Afdeling wetgeving – Advies – Dringende
noodzakelijkheid – Beoordeling – Wettigheidstoetsing – Verplichting.
Bij het verrichten van hun opdracht van wettigheidstoetsing, moeten de rechters,
uitsluitend op grond van de redenen die vermeld worden in de akte die zij willen
toepassen, nagaan of de minister, door het advies van de Raad van State niet in te winnen,
zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of deze zelfs heeft afgewend door het wettelijk
begrip dringende noodzakelijkheid te miskennen (Art. 3, § 1 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Art. 159 Grondwet 1994.)
21 januari 2008
S.2007.0025.F
nr. 41
Uitlegging van de wet – Schending van de Grondwet – Gevolg – Bepaling in de tijd –
Beoordeling – 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 de rechtszekerheid
5 juni 2008
C.2006.0019.N
nr. 346
Stedenbouw – Herstelvordering – Beoordeling door de rechter.
Inzake stedenbouw moet de rechter krachtens artikel 159 Grondwet nagaan of de
beslissing van de stedenbouwkundig inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te
vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen; hij moet
de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een
opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg
laten
23 september 2008
P.2008.0280.N
nr. 495
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Bevoegdheid – Leemte in de wetgeving – Bevoegdheid van de rechter tot het invullen van
de vastgestelde leemte.
Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling een leemte bevat
waardoor de artikelen 10 en 11, van de Grondwet worden geschonden, moet de rechter zo
mogelijk deze leemte opvullen. Indien aan de ongrondwettigheid zonder meer een einde
kan gesteld worden door die wetsbepaling, binnen het kader van de bestaande wettelijke
regeling, aan te vullen, dermate dat ze niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11, van
de Grondwet, kan en moet de rechter dit doen. Indien evenwel de leemte van die aard is
dat zij noodzakelijk vereist dat een andere regeling wordt ingevoerd, die een hernieuwde
maatschappelijke afweging van belangen door de wetgever of een aanpassing van een of
meer andere wettelijke bepalingen vereist, kan de rechter zich daarvoor niet in de plaats
van de wetgever stellen (Art. 28 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989;
Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
3 november 2008
S.2007.0013.N
nr. 604
Stedenbouw – Herstelvordering – Beoordeling door de rechter.
Inzake stedenbouw moet de rechter krachtens artikel 159, Grondwet nagaan of de
beslissing van de stedenbouwkundige inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te
vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen; hij moet
de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een
opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg
laten
4 november 2008
P.2008.0081.N
nr. 608

MERKEN
BENELUX–MERK
Weigering tot inschrijving – Gebrek aan onderscheidend vermogen – Vereisten.
Het is niet noodzakelijk, om de inschrijving van een depot te weigeren bij gebrek aan
onderscheidend vermogen, dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat op het
moment van de inschrijvingsaanvraag, daadwerkelijk worden gebruikt voor de
beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt ingediend of van
de kenmerken van deze waren of diensten. Het volstaat dat die tekens en benamingen
hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woordteken als merk moet dan ook
geweigerd worden indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk
van de betrokken waren of diensten aanduidt (Art. 6bis, 1, a) Benelux Merkenwet.)
17 april 2008
C.2005.0491.N
nr. 229
Concurrerende merken – Depot – Rangorde – Bepaling – Verwarringsgevaar –
Beoordeling.
Om de rangorde van het depot van een merk te bepalen, moet de rechter het
verwarringsgevaar in zijn geheel beoordelen, op grond van de totaalindruk die de merken
oproepen, door rekening te houden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen
ervan. (Art. 3, 2, b Benelux Merkenwet.)
8 december 2008
C.2006.0439.F
nr. 703

WET VAN 1 APRIL 1879
Wet van 5 mei 2007 – Namaak – Opzet.
Afgezien ervan dat artikel 8, § 1, van de wet van 5 mei 2007 betreffende de bestraffing
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van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, dat strafbaar stelt hij die, in
het economisch verkeer, met kwaadwillig of bedrieglijk opzet inbreuk maakt op de
rechten van de houder van een product– of dienstmerk, van een uitvindingsoctrooi, van
een aanvullend beschermingscertificaat, van een kwekersrecht, of van een tekening of
model, aldus meer feiten strafbaar stelt dan artikel 8, C van de wet van 1 april 1879
betreffende de fabrieks– en de handelsmerken, dat strafbaar stelt zij die wetens producten
met een nagemaakt of een bedrieglijk aangebracht merk hebben verkocht, te koop gesteld
of in de handel gebracht, en bovendien de voorwaarde van het economisch verkeer
toevoegt, bedoelen en vereisen de oude en de nieuwe wet, ondanks hun verschillende
bewoording, hetzelfde opzet.
16 december 2008
P.2008.1149.N
nr. 733

GEMEENSCHAPSMERK
Prejudiciële geschillen – Geschil omtrent de uitlegging van de verordening nr 40/94 van
de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk – Geschil opgeworpen in
een bij het Hof van Cassatie aanhangige zaak – Verplichting tot het stellen van een
prejudiciële vraag.
Wanneer vragen omtrent de uitlegging van de artikelen 9.1.a) en 9.2.d) van de
Verordening nr 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk
opgeworpen worden voor het Hof van cassatie, dient het Hof, alvorens uitspraak te doen,
deze vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te stellen met het
oog op de uitlegging van voormelde artikelen. (Art. 177 Verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
7 februari 2008
C.2004.0432.N
nr. 91

MILIEURECHT
Vlaams Gewest – Bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging – Heffing –
Teruglozing van water in het oppervlaktewater waaruit het werd opgenomen – Vuilvracht
– Berekening.
Ten bate van de heffingsplichtige die voor zijn productieproces water opneemt uit een
bepaald oppervlaktewater en het nadien terugloost in datzelfde oppervlaktewater, wordt
de vuilvracht van het geloosde afvalwater verminderd met de vuilvracht van het gebruikte
oppervlaktewater om reden dat de heffingsplichtige de alsdan reeds aanwezige vervuiling
in het oppervlaktewater louter terugstort; niet de totale vuilvracht van het opgenomen
water (NO) kan in mindering worden gebracht van de totale vuilvracht van het geloosde
water (N), maar alleen de verschillende deelvuilvrachten van het opgenomen
oppervlaktewater kunnen in mindering gebracht worden van de overeenstemmende
deelvuilvrachten van het geloosde afvalwater (N1, N2 en N3); wanneer het verschil tussen
de deelvuilvracht van het geloosde afvalwater en de overeenstemmende deelvuilvracht
van het opgenomen oppervlaktewater een negatieve waarde geeft, zodat derhalve
zuiverder water wordt geloosd dan opgenomen, moet voor de desbetreffende vuilvracht de
waarde nul in aanmerking worden genomen. Indien de heffingsplichtige het afvalwater
loost langs meerdere lozingspunten, wordt het in mindering brengen van de reeds
aanwezige vuilvracht uitgevoerd per lozingspunt, hetgeen impliceert dat de
heffingsplichtigen de meet– en bemonsteringsresultaten van de lozingspunten van het
(bedrijfs)afvalwater van eenzelfde productieactiviteit of van verschillende
productieactiviteiten niet mogen samenvoegen voor de berekening van de vuilvracht na
vermindering; dit heeft voor gevolg dat de eventueel negatieve waarden N1/N1,O,
N2/N2,O of N3/N3,O voor een bepaald lozingspunt dienen gelijk gesteld te worden met
nul en niet kunnen verrekend worden met de overeenstemmende positieve waarden van
een ander lozingspunt; het begrip "lozingspunt" verwijst daarbij naar de fysieke plaats
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waar afvalwater in het oppervlaktewater wordt gebracht. Wanneer meerdere deelstromen
van bedrijfsafvalwater, die verbonden zijn aan verschillende productieactiviteiten van de
heffingsplichtige, via een gemeenschappelijk lozingspunt worden geloosd, wordt de
berekening van de vuilvracht na vermindering uitgevoerd volgens het bepaalde in artikel
35sexies, §1 en §2, eerste lid, van de Oppervlaktewaterenwet; indien de meting en
bemonstering afzonderlijk zijn gebeurd per deelstroom aan een controle–inrichting voor
het gemeenschappelijk lozingspunt, moet bij de berekening van de vuilvracht na
vermindering worden overgegaan tot het optellen per deelvuilvracht van de
overeenstemmende resultaten verbonden aan elke deelstroom; daarbij dienen de eventueel
negatieve waarden N1/N1,O, N2/N2,O of N3/N3,O die gemeten zijn voor de
deelvuilvracht van een bepaalde deelstroom, niet gelijkgesteld te worden met nul nu geen
enkele bepaling belet dat zij verrekend worden met positieve waarden van de
overeenstemmende deelvuilvracht van een andere deelstroom. (Artikelen 35ter, § 1, en
35quinquies, § 1, eerste lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging; Art. 35sexies, § 1 en § 2, eerste en tweede lid
Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging.)
14 februari 2008
F.2005.0054.N
nr. 111
Gemeente – Leefmilieu – Schending – Milieustakingvordering – Grenzen – Aard.
De mogelijkheid een milieustakingvordering in te stellen tegen handelingen die een
kennelijke inbreuk of een ernstige dreiging van inbreuk op een bepaling betreffende de
bescherming van het leefmilieu uitmaken wordt niet beheerst door de grenzen die op de
gemeente berusten haar eigen beslissingen aan te vechten of in te trekken en moet
beschouwd worden als een autonome vordering bestemd om ernstige schendingen van het
leefmilieu te weren. (Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht
inzake bescherming van het leefmilieu.)
10 maart 2008
C.2006.0173.N
nr. 163
Gemeente – Belang – Leefmilieu – Schending – Vordering in rechte – Ten onrechte
gegeven vergunning.
Het belang van de gemeente om een vordering in te stellen tegen handelingen die het
gevolg zijn van een eerder door de gemeente ten onrechte gegeven vergunning wordt in
beginsel niet aangetast door het feit dat de gemeente zelf aan de basis ligt van de
schending van het leefmilieu (Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.)
10 maart 2008
C.2006.0173.N
nr. 163
Gemeente – Belangen – Leefmilieu – Inwoner – Vordering in rechte – Voorwaarden –
Ontvankelijkheid.
Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen een
of meer inwoners dat namens de gemeente doen ter bescherming van haar belangen; dat
kunnen ze ook doen ter bescherming van het leefmilieu, als dit college aldus niet optreedt,
hoewel de gemeente daartoe, of ter voorkoming van een ernstige dreiging voor het
leefmilieu op haar grondgebied, een vordering tot staking kan instellen, voor zover die
bescherming van dit aspect van het leefmilieu tot haar bevoegdheid behoort en in
dergelijk geval geacht wordt een belang te hebben; de vordering zal evenwel slechts
ontvankelijk zijn in de mate de vordering in hoofde van de gemeente een belang vertoont
(Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming
van het leefmilieu; Art. 271, § 1 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
10 maart 2008
C.2006.0173.N
nr. 163
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Bescherming van het leefmilieu – Stakingsvordering – Bevoegdheid van de
stakingsrechter – Afbraak van onvergunde bouwwerken – Toepassing.
De rechter die oordeelt dat de voorzitter als stakingsrechter in milieuzaken slechts kan
optreden teneinde maatregelen te nemen ter preventie van de uitvoering of ter voorkoming
van schade aan het leefmilieu en de mogelijkheid van afbraak van de in strijd met de
bouwvergunning opgetrokken panden zonder meer uitsluit, verantwoordt zijn beslissing
niet naar recht nu artikel 1, tweede lid van de wet van 12 januari 1993 niet verhindert dat
de rechter zou bevelen dat uitgevoerde werken ongedaan worden gemaakt als een
dergelijk bevel nodig is om verdere schade aan het leefmilieu te voorkomen (Art. 1 Wet
12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.)
31 maart 2008
C.2007.0157.N
nr. 198
Wet betreffende de bescherming van het leefmilieu – Te beschermen leefmilieu – Goede
ruimtelijke ordening.
Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening dient
beschouwd te worden als een "wet betreffende de bescherming van het leefmilieu" in de
zin van artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 nu uit het doel van die wet om niet alleen
de aantasting van de natuur te voorkomen, maar ook een leefbare omgeving te verzekeren
aan de bevolking, volgt dat een goede ordening van de ruimte deel uitmaakt van het te
beschermen leefmilieu in de zin van die wet (Art. 1 Wet 12 jan. 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.)
31 maart 2008
C.2007.0157.N
nr. 198
Milieuvergunningsdecreet – Onachtzaamheid – Fout – Strafrechtelijke aansprakelijkheid
– Rechtspersoon.
Het stilzwijgen van artikel 39, § 1, 1° van het Milieuvergunningsdecreet met betrekking
tot de schuldvorm van het zonder vergunning exploiteren of veranderen van een
vergunningsplichtige inrichting brengt mee dat de schuld aan dit misdrijf onder meer kan
bestaan in onachtzaamheid
8 april 2008
P.2008.0006.N
nr. 210
Milieuvergunningsdecreet – Artikel 22 – Zorgvuldigheidsplicht – Verplichting de nodige
maatregelen te nemen om hinder te voorkomen – Legaliteitsbeginsel.
Artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet, dat bepaalt dat ongeacht de verleende
vergunning, de exploitant van een inrichting steeds de nodige maatregelen moet treffen
om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen, heeft een voldoende nauwkeurige
normatieve inhoud om een misdrijf te kunnen definiëren. (Artikelen 22, tweede lid, en 39
Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.)
17 juni 2008
P.2006.1348.N
nr. 375
Milieuvergunningsdecreet – Vlarem I – Zorgvuldigheidsplicht – Omvang – Aard.
De omvang van de in artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet, en in artikel 43, §
2, Vlarem I, bepaalde zorgvuldigheidsplicht blijft niet beperkt tot het naleven van de
algemene of de bijzondere voorwaarden van de vergunning en moet niet vooraf bij
ministerieel besluit worden gepreciseerd; zij is algemeen en omvat elke maatregel van
voorzichtigheid of voorzorg (Art. 22, tweede lid Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning; Art. 43, § 2 Besluit van de Vlaamse Executive 6 feb. 1991 houdende
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.)
17 juni 2008
P.2006.1348.N
nr. 375
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Milieuvergunningsdecreet – Vlarem I – Zorgvuldigheidsplicht – Aard – Omvang –
Veroorzaken van abnormale hinder.
Het algemene karakter van de zorgvuldigheidsplicht omschreven in artikel 22, tweede lid,
Milieuvergunningsdecreet, en in artikel 43, § 2, Vlarem I, en het gegeven dat ze elke
maatregel van voorzichtigheid of voorzorg omvat, sluit niet uit dat wanneer abnormale
hinder wordt veroorzaakt, het ter voldoening van deze verplichting noodzakelijk is andere
maatregelen te nemen dan het loutere aanwenden van de best beschikbare technieken die
geen overmatige kosten meebrengen. (Art. 22, tweede lid Decr. Vl. R. 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning; Art. 43, § 2 Besluit van de Vlaamse Executive 6 feb.
1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.)
17 juni 2008
P.2006.1348.N
nr. 375
Milieuvergunningsdecreet – Vlarem I – Zorgvuldigheidsplicht – Grens – Preventieve
maatregelen door toepassing van de best beschikbare technieken.
De in artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet, en in artikel 43, § 2, Vlarem I,
bepaalde zorgvuldigheidsplicht wordt niet beperkt door artikel 43ter, Vlarem I, dat
bepaalt dat een inrichting zo dient te worden geëxploiteerd dat alle passende preventieve
maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de
best beschikbare technieken. (Art. 22, tweede lid Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning; Art. 43, § 2, en 43ter, 1° Besluit van de Vlaamse Executive 6 feb. 1991
houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.)
17 juni 2008
P.2006.1348.N
nr. 375
Waterverontreiniging – Vlaams Gewest – Heffing op de waterverontreiniging –
Grondslag – Vuilvracht – Berekening – Omzettingscoëfficiënten – Schillen van
aardappelen.
Voor de berekening van de vuilvracht aan de hand van omzettingscoëfficiënten in het
kader van de Oppervlaktewaterenwet, dient de term "schillen van aardappelen" in de tabel
in bijlage aan die wet, te worden verstaan in zijn gebruikelijke betekenis, met name "de
aardappelen van hun schil ontdoen", terwijl niet blijkt dat de wetgever daarbij specifieke
technieken op het oog had, zodat ook het schillen door middel van stoom onder die notie
valt. (Art. 35septies en nr 19 van de tabel in bijlage Wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.)
10 oktober 2008
F.2007.0064.N
nr. 539
Waterverontreiniging – Vlaams Gewest – Heffing op de waterverontreiniging –
Grondslag
–
Vuilvracht
–
Berekening
–
Omzettingscoëfficiënten
–
Groenteconservenbedrijven.
Voor de berekening van de vuilvracht aan de hand van omzettingscoëfficiënten in het
kader van de Oppervlaktewaterenwet, dient de term "groenteconservenbedrijven" in de
tabel in bijlage aan die wet, te worden verstaan in zijn gebruikelijke betekenis; waar
conserveren onder meer betekent instandhouden, voor bederf bewaren en verduurzamen,
impliceert zulks dat een onderneming die aardappelen verwerkt tot diepvriesproducten op
basis van aardappelpuree, te beschouwen is als een groentenconservenbedrijf. (Art.
35septies en nr 19 van de tabel in bijlage Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.)
10 oktober 2008
F.2007.0064.N
nr. 539
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Waals Gewest – Exploitatie van een ingedeelde inrichting – Geen milieuvergunning –
Exploitant – Rechtspersoon – Bestuurders van de rechtspersoon – Vervolgingen –
Wettigheid.
Uit geen enkele wettelijke bepaling vloeit voort dat, wanneer de exploitant van een
ingedeelde inrichting waarvan de exploitatie een milieuvergunning vereiste, een
rechtspersoon is, de bestuurders ervan niet kunnen worden vervolgd. (Art. 5
Strafwetboek; Art 1, 8° Decr.W.Gew. 11 maart 1999.)
19 november 2008
P.2008.1047.F
nr. 648
Installaties – Waals Gewest – Exploitatie van een ingedeelde inrichting –
Milieuvergunning – Voorstellingszalen en amusementslokalen – Installaties voor het
draaien van elektronisch versterkte muziek.
Voor de exploitatie van voorstellingszalen en amusementslokalen met een capaciteit van
meer dan 150 personen en voorzien van installaties voor het draaien van elektronisch
versterkte muziek, is een milieuvergunning vereist, ook als de voormelde installaties
tijdelijk of mobiel zijn. (Artikelen 1, 3°, 10, § 1, en 58, § 1 Decr.W.Gew. 11 maart 1999;
Bijlage I, rubriek 92.34.01 B.W.Reg. 4 juli 2002 (III) tot bepaling van de lijst van de aan
een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en
activiteiten.)
19 november 2008
P.2008.1047.F
nr. 648
Europese richtlijn 85/337/EEG – Vliegveld – Aanleg – Wijziging – Beoordeling van het
aanzienlijk milieu–effect – Project – Begrip – Rol van het bevoegde gerecht.
De aanpassingswerken aan de infrastructuur van een bestaand vliegveld, zonder
verlenging van de start– of landingsbaan, vormen eveneens een project in de zin van de
oorspronkelijke tekst van de richtlijn 85/337, aangezien zij met name wegens hun aard,
hun omvang en hun kenmerken, als een aanpassing van het vliegveld zelf kunnen worden
beschouwd; dat geldt met name voor de werken die beogen de activiteiten van het
vliegveld en het luchtverkeer aanzienlijk te doen toenemen; het gerecht op verwijzing
moet nagaan of de bevoegde overheid juist heeft geoordeeld of het milieu–effect van de
werken die in het hoofdgeschil in het geding zijn, diende te worden onderzocht.
(Artikelen 1, 2, 4, bijlage II, punt 12 en bijlage I, punt 7 Richtlijn 85/337/EEG van de
Raad van 27 juni 1985.)
4 december 2008
C.2004.0582.F
nr. 696
Europese richtlijn 85/337/EEG – Vliegveld – Aanleg – Wijziging – Beoordeling van het
aanzienlijk milieu–effect – Rol van de bevoegde overheid.
De bevoegde overheid moet rekening houden met de geplande toename van de activiteit
van een vliegveld, wanneer zij het milieu–effect onderzoekt van de wijzigingen in zijn
infrastructuur om die verhoogde activiteit te ondervangen. (Artikelen 1, 2 en 4 Richtlijn
85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985.)
4 december 2008
C.2004.0582.F
nr. 696

MINDERVALIDEN
Vreemdelingen – Recht op tegemoetkoming – Weigering – Voorwaarden – Evenredigheid
– Discriminatie.
De rechter moet de beslissing om aan een vreemdeling een tegemoetkoming aan
gehandicapten te weigeren, objectief en redelijkerwijs verantwoorden; de rechter
verantwoordt die beslissing niet, in de zin van artikel 14 EVRM, wanneer hij overweegt
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dat de wegens zijn nationale afkomst uitgesloten vreemdeling een gelijk bedrag aan
andere uitkeringen kan verkrijgen en dat de verdeling van de lasten van de verschillende
uitkeringen tussen de verschillende overheden een budgettaire beleidskeuze inhoudt
waarin de rechters zich niet mogen mengen (Art. 14 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 4, § 1 Wet
van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.)
8 december 2008
S.2007.0114.F
nr. 705

MISBRUIK VAN VERTROUWEN
Moreel bestanddeel – Begrip – Goede trouw van de beweegreden van de dader.
Het morele bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in het opzet van
de dader om zich de hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te
ontnemen en er aldus als eigenaar over te beschikken; de goede trouw van de
beweegreden van de dader doet daaraan geen afbreuk (Art. 491 Strafwetboek.)
25 juni 2008
P.2007.1873.F
nr. 396
Goede trouw van de beweegreden van de dader – Moreel bestanddeel – Begrip –
Geldverduistering.
Het misdrijf misbruik van vertrouwen houdt niet op te bestaan louter omdat de dader,
door gelden te verduisteren, een hem verschuldigd bedrag wil terugkrijgen. (Art. 491
Strafwetboek.)
25 juni 2008
P.2007.1873.F
nr. 396

MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL.
EENHEID VAN OPZET
Samenloop – Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een
zelfde misdadig – Douane en accijnzen – Straftoemeting – Geldboete – Bijzonder
karakter – Wijze van berekening.
Uit het bijzonder karakter van de geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan de
verschuldigde rechten of een veelvoud ervan, volgt dat wanneer verschillende dergelijke
feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, en
voor zover de verschillende geldboetes berekend moeten worden overeenkomstig de
ontdoken rechten, de krachtens art. 65 Strafwetboek uit te spreken enige geldboete moet
berekend worden op de som van de door die misdrijven ontdoken rechten (Art. 65
Strafwetboek.)
12 februari 2008
P.2007.1546.N
nr. 104
Deelneming – Opzet.
Mededaderschap in de zin van artikel 66 Strafwetboek vereist niet dat de mededader zelf
het opzet heeft dat vereist is voor het misdrijf waaraan hij zijn medewerking verleent; het
is vereist maar volstaat dat hij wetens en willens zijn medewerking verleent aan het door
de dader gewilde misdrijf
26 februari 2008
P.2006.1518.N
nr. 129
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Moreel bestanddeel – Douane en accijnzen – Algemene Wet Douane en Accijnzen – Niet–
aanzuivering of niet–wederoverlegging van douane– of accijnsdocumenten – Artikel 257,
§ 1 – Strafbaarheid.
Artikel 257, § 1, Algemene Wet Douane en Accijnzen legt de titularis of de cessionaris
van een douane– of accijnsdocument, waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging
ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, de wettelijke verplichting op erop toe te zien
en ervoor in te staan dat de aanzuivering of de wederoverlegging wordt verricht, zodat het
feit zelf van de niet–aanzuivering of de niet–overlegging inhoudt dat de titularis of de
cessionaris van het document wetens en willens aan de hem opgelegde wettelijke
verplichting is tekort gekomen; hij is alleen dan niet strafbaar, wanneer hij geloofwaardig
maakt dat zijn nalaten het gevolg was van overmacht of onoverwinnelijke dwaling
28 februari 2008
P.2006.1518.N
nr. 129
Materieel en moreel bestanddeel – Moreel bestanddeel –
Milieuvergunningsdecreet – Stilzwijgen van de wet – Onachtzaamheid.

Milieurecht

–

Het stilzwijgen van artikel 39, § 1, 1° van het Milieuvergunningsdecreet met betrekking
tot de schuldvorm van het zonder vergunning exploiteren of veranderen van een
vergunningsplichtige inrichting brengt mee dat de schuld aan dit misdrijf onder meer kan
bestaan in onachtzaamheid
8 april 2008
P.2008.0006.N
nr. 210
Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg – Onopzettelijke slagen en verwondingen –
Slagen en verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval – Samenlopende fout van
een derde – Invloed.
Het wanbedrijf onopzettelijke slagen en verwondingen, voortvloeiende uit een
verkeersongeval, vereist niet dat de fout van de dader de enige oorzaak van de letsels zou
zijn, zodat een samenlopende fout die aan een derde wordt toegeschreven geen invloed
heeft op de wettigheid van de schuldigverklaring. (Artikelen 418, en 420, tweede lid
Strafwetboek.)
14 mei 2008
P.2007.1112.F
nr. 291
Handelspraktijken – Handelspraktijkenwet – Kettingverkoop – Moreel bestanddeel –
Aard.
Artikel 84, eerste lid, van de wet van 14 juli 1991, betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting en de bescherming van de consument, dat bepaalt dat het verboden is te
verkopen door een beroep te doen op een methode van kettingverkoop, die erin bestaat
een netwerk van al dan niet professionele verkopers op te bouwen, waarbij iedereen enig
voordeel verhoopt, meer door de uitbreiding van dat net dan door de verkoop van de
producten of diensten aan de consument en dat de deelneming met kennis van zaken aan
dergelijke verkopen eveneens verboden is, vereist als moreel bestanddeel van het misdrijf
geen bijzonder opzet (Art. 84, eerste lid Wet 14 juli 1991.)
20 mei 2008
P.2008.0007.N
nr. 304
Materieel en moreel bestanddeel – Vereniging van boosdoeners – Terroristische groep –
Leidend persoon.
Een leidend persoon van een terroristische groep is strafbaar, indien vaststaat dat er sprake
is van een terroristische groep en vervolgens dat de betrokken persoon een leidend
persoon is in deze groep; voor de strafbaarstelling is niet vereist dat deze persoon zelf de
bedoeling heeft gehad enig terroristisch misdrijf in België of elders te plegen of bij het
plegen ervan betrokken was (Artikelen 139 en 140, § 2 Strafwetboek.)
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24 juni 2008

P.2008.0408.N

nr. 394

Materieel en moreel bestanddeel – Vereniging van boosdoeners – Terroristische groep.
Opdat er sprake zou zijn van een terroristische groep is het bestaan vereist van een
gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaat en die
in onderling overleg optreedt om terroristische misdrijven te plegen, als bedoeld in artikel
137 Strafwetboek (Artikelen 137 en 139 Strafwetboek.)
24 juni 2008
P.2008.0408.N
nr. 394
Materieel bestanddeel – Vereniging van boosdoeners – Aanslagen op personen of
eigendommen die misdaden of wanbedrijven zijn – Elementen waarmee de rechter bij zijn
beoordeling dient rekening te houden – Misdaden of wanbedrijven door de vereniging
gepleegd in het buitenland.
Bij de beoordeling van het misdrijf vereniging van misdadigers, moet de rechter in
voorkomend geval ook rekening houden met de misdaden of wanbedrijven van die
vereniging in het buitenland.
24 juni 2008
P.2008.0408.N
nr. 394
Moreel bestanddeel – Vereniging van boosdoeners.
Voor de personen die van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op
personen of op eigendommen deel uitmaken of aanstoker zijn, bestaat het morele
bestanddeel van het misdrijf in de bewuste wil, welke ook de beweegredenen daartoe
mogen zijn, van de bende lid te zijn of daarvan aanstoker te zijn; vereist is de wil om lid te
zijn van die bende of daarvan aanstoker te zijn, terwijl men bewust is van het feit dat die
gevormd is om aanslagen te plegen, zonder dat vereist is dat ieder bendelid of aanstoker
de persoonlijke intentie heeft om binnen de vereniging een misdrijf te plegen
24 juni 2008
P.2008.0408.N
nr. 394
Moreel bestanddeel – Misbruik van vertrouwen – Begrip – Goede trouw van de
beweegreden van de dader.
Het morele bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in het opzet van
de dader om zich de hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te
ontnemen en er aldus als eigenaar over te beschikken; de goede trouw van de
beweegreden van de dader doet daaraan geen afbreuk (Art. 491 Strafwetboek.)
25 juni 2008
P.2007.1873.F
nr. 396
Moreel bestanddeel – Valsheid en gebruik van valse stukken – Bedrieglijk opzet.
Bedrieglijk opzet, dat vereist is opdat valsheid strafbaar zou zijn, bestaat zodra de dader,
met de beschaming van het vertrouwen van het publiek in een geschrift, enig voordeel of
enige winst beoogt, die hij niet zou hebben behaald indien hij de waarheidsgetrouwheid
en de authenticiteit van het geschrift had geëerbiedigd (Art. 193 Strafwetboek.)
25 juni 2008
P.2007.1873.F
nr. 396
Moreel bestanddeel – Misbruik van vertrouwen – Begrip – Geldverduistering – Goede
trouw van de beweegreden van de dader.
Het misdrijf misbruik van vertrouwen houdt niet op te bestaan louter omdat de dader,
door gelden te verduisteren, een hem verschuldigd bedrag wil terugkrijgen. (Art. 491
Strafwetboek.)
25 juni 2008
P.2007.1873.F
nr. 396
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Materieel element – Diefstal – Zaak die aan een ander toebehoort – Medisch dossier dat
bewaard wordt in een ziekenhuis – Toepassing.
Uit de artikelen 15, § 1 en 17quater, § 1, Ziekenhuiswet en 1, §§ 1 en 3 en 6, § 1 van het
koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene
minimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier moet voldoen, volgt dat het medisch
dossier aan het ziekenhuis toebehoort en niet aan een individuele arts.
16 september 2008
P.2007.1572.N
nr. 476
Rechtspersoon – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid – Fout – Moreel bestanddeel.
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon zal vaststaan indien de
verwezenlijking van het misdrijf hetzij volgt uit een wetens en willens genomen beslissing
binnen de rechtspersoon, hetzij het gevolg is van een binnen deze rechtspersoon
gepleegde nalatigheid; voor het vaststellen van dit morele element kan de rechter steunen
op de gedragingen van de bestuursorganen van de rechtspersoon of haar gezagdragers, die
onder meer een natuurlijke persoon kunnen zijn.
23 september 2008
P.2008.0587.N
nr. 497
Op heterdaad ontdekt misdrijf – Artikel 41, Sv. – Toepasselijkheid.
Voor de toepasselijkheid van artikel 41, van het Wetboek van Strafvordering, dat het op
heterdaad ontdekt misdrijf definieert, volstaat het dat aan een van de voorwaarden in die
wetsbepaling vermeld, is voldaan; die bepaling vereist niet dat de aanwezigheid van de
mededader op de plaats van het op heterdaad ontdekte misdrijf, of zijn daad van
medewerking aan dat misdrijf, eveneens op heterdaad is vastgesteld. (Art. 41 Wetboek
van Strafvordering.)
18 november 2008
P.2008.1632.N
nr. 645
Eenheid van opzet – Verscheidene misdrijven – Gelijktijdige voorlegging aan de rechter –
Vaststelling van het bestaan van samenhang.
Het feit dat de rechter oordeelt dat er samenhang bestaat tussen misdrijven waarvan de
stukken hem gelijktijdig zijn voorgelegd, belet niet dat hij soeverein oordeelt of de
samenhangende misdrijven die hij bewezen acht, de uiting zijn van één en hetzelfde
opzet, zodat hij slechts één straf kan opleggen. (Artikelen 226 en 227 Wetboek van
Strafvordering; Art. 65 Strafwetboek.)
25 november 2008
P.2008.1239.N
nr. 668
Moreel bestanddeel – Namaak van merk – Wet 1 april 1879 – Wet van 5 mei 2007.
Afgezien ervan dat artikel 8, § 1, van de wet van 5 mei 2007 betreffende de bestraffing
van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, dat strafbaar stelt hij die, in
het economisch verkeer, met kwaadwillig of bedrieglijk opzet inbreuk maakt op de
rechten van de houder van een product– of dienstmerk, van een uitvindingsoctrooi, van
een aanvullend beschermingscertificaat, van een kwekersrecht, of van een tekening of
model, aldus meer feiten strafbaar stelt dan artikel 8, C van de wet van 1 april 1879
betreffende de fabrieks– en de handelsmerken, dat strafbaar stelt zij die wetens producten
met een nagemaakt of een bedrieglijk aangebracht merk hebben verkocht, te koop gesteld
of in de handel gebracht, en bovendien de voorwaarde van het economisch verkeer
toevoegt, bedoelen en vereisen de oude en de nieuwe wet, ondanks hun verschillende
bewoording, hetzelfde opzet.
16 december 2008
P.2008.1149.N
nr. 733
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SOORTEN
Klachtmisdrijf – Belaging – Ontvankelijkheid van de strafvervolging – Aangifte van het
misdrijf.
Niet–ontvankelijk is de strafvervolging wegens het misdrijf van belaging indien geen
klacht is ingediend en ook al zijn geen specifieke vormvereisten vereist, is de enkele
aangifte van het misdrijf geen klacht als bedoeld in artikel 442bis, tweede lid,
Strafwetboek, wanneer de benadeelde van het misdrijf niet op ondubbelzinnige wijze
vraagt dat een strafvervolging wordt ingesteld
11 maart 2008
P.2008.0011.N
nr. 170
Onachtzaamheidsmisdrijf.
Een onachtzaamheidsmisdrijf is het misdrijf dat erin bestaat dat de dader vrijwillig een
handeling stelt waardoor een ongewild gevolg intreedt; het misdrijf dat erin bestaat
aanplakbrieven te hebben aangebracht of behouden of enig ander visueel reclame– of
publiciteitsmiddel te hebben gebruikt kan uit zijn aard zelf slechts het gewild gevolg zijn
van een vrijwillig gestelde handeling en is dus geen onachtzaamheidsmisdrijf, zodat de
regels inzake strafbare deelneming toepasselijk zijn (Art. 1 K.B. 14 dec. 1959.)
25 november 2008
P.2008.0881.N
nr. 661

TOEREKENBAARHEID
Strafrechtelijke aansprakelijkheid – Fout – Bewijs.
Het stilzwijgen van artikel 39, § 1, 1° van het Milieuvergunningsdecreet met betrekking
tot de schuldvorm van het zonder vergunning exploiteren of veranderen van een
vergunningsplichtige inrichting brengt mee dat de schuld aan dit misdrijf onder meer kan
bestaan in onachtzaamheid
8 april 2008
P.2008.0006.N
nr. 210
Gelijktijdige strafbaarstelling van rechtspersoon en natuurlijke persoon – Voorwaarde –
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 een fout bij de beide personen
aanwezig moet zijn
23 september 2008
P.2008.0587.N
nr. 497
Veroordeling met verantwoordelijke rechtspersoon.
Art. 5, tweede lid, Sw., dat de gevallen regelt waarin de verantwoordelijkheid van een
natuurlijke persoon en van een rechtspersoon in het gedrang komen wegens eenzelfde
misdrijf, sluit de cumulatie van de verantwoordelijkheden uit door alleen diè in
aanmerking te nemen van degene die de zwaarste fout heeft begaan, met als enige
uitzondering, het geval waarin de geïdentificeerde natuurlijke persoon willens en wetens
heeft gehandeld; deze cumulatie is zowel van toepassing op misdrijven die opzettelijk zijn
gepleegd als op misdrijven die uit onachtzaamheid zijn gepleegd
19 november 2008
P.2008.1037.F
nr. 647
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Verantwoordelijke rechtspersoon wegens het optreden van geïdentificeerde natuurlijke –
Cumulatie van verantwoordelijkheden.
Art. 5, tweede lid, Sw., dat de gevallen regelt waarin de verantwoordelijkheid van een
natuurlijke persoon en van een rechtspersoon in het gedrang komen wegens eenzelfde
misdrijf, sluit de cumulatie van de verantwoordelijkheden uit door alleen diè in
aanmerking te nemen van degene die de zwaarste fout heeft begaan, met als enige
uitzondering, het geval waarin de geïdentificeerde natuurlijke persoon willens en wetens
heeft gehandeld; deze cumulatie is zowel van toepassing op misdrijven die opzettelijk zijn
gepleegd als op misdrijven die uit onachtzaamheid zijn gepleegd
19 november 2008
P.2008.1037.F
nr. 647

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND
Misdaad tegen het internationaal humanitair recht – Internationaal Strafgerechtshof –
Verzoek tot aanhouding en overdracht – Voorlopige aanhouding – Verzoekschrift tot
voorlopige invrijheidstelling – Ontvankelijkheid.
Artikel 16, §1, Wet 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal
Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, bepaalt dat, overeenkomstig artikel
59.3 van het Statuut van Rome van 17 juli 1998 inzake het Internationaal
Strafgerechtshof, de aangehouden persoon het recht heeft om, door middel van een
verzoekschrift bij de kamer van inbeschuldigingstelling, zijn voorlopige invrijheidstelling
te verzoeken, zulks in afwachting van zijn overdracht; het recht om een dergelijk
verzoekschrift in te dienen wordt zowel gewaarborgd aan de verdachte waartegen een
verzoek tot voorlopige aanhouding is uitgevaardigd, als aan degene waarvan sprake in een
verzoek tot aanhouding met het oog op overdracht, zonder dat in beide gevallen het
indienen van het verzoekschrift afhangt van een bestaande beslissing die definitief over
het verzoek uitspraak doet
18 juni 2008
P.2008.0896.F
nr. 382
Misdaad tegen het internationaal humanitair recht – Internationaal Strafgerechtshof –
Verzoek tot aanhouding en overdracht – Exequatur – Voorwaarde – Voorafgaand
verhoor van de gezochte persoon.
Noch de artikelen 55.2, 59.1 en 59.2, van het Statuut inzake het Internationaal
Strafgerechtshof van 17 juli 1998, noch artikel 13, § 1 en 2, Wet 29 maart 2004
betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale
straftribunalen, noch enige andere bepaling, leggen op de gezochte persoon te horen nog
vóór de beschikking die het verzoek van het Internationaal Strafgerechtshof tot
aanhouding en overdracht uitvoerbaar verklaart.
1 juli 2008
P.2008.0987.F
nr. 420
Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling – Verzoek tot aanhouding en overdracht –
Exequatur – Nieuwe titel van hechtenis – Misdaad tegen het internationaal humanitair
recht – Internationaal Strafgerechtshof – Aanhouding en overdracht – Voorlopige
aanhouding.
Wanneer de raadkamer, met toepassing van artikel 13, § 1 en 2, Wet 29 maart 2004
betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale
straftribunalen, het verzoek van het Internationaal Strafgerechtshof tot aanhouding en
overdracht van de verdachte, uitvoerbaar heeft verklaard, en deze beschikking hem werd
betekend, komt een nieuwe hechtenistitel in de plaats van het bevel tot aanhouding dat
door de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 14, § 2, van de voormelde wet is
uitgevaardigd.
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1 juli 2008

P.2008.0971.F

nr. 419

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
Beklaagde die zich op het ogenblik van de feiten in een ernstige staat van geestesstoornis
– Beklaagde ongeschikt tot het controleren van zijn daden – Vrijspraak – Gevolg.
De omstandigheid dat de rechter oordeelt dat een schadeverwekkend feit ten laste van de
beklaagde bewezen is maar dat deze zich, op het ogenblik dat hij dat feit pleegt, in een
ernstige staat van geestesstoornis bevindt die hem ongeschikt maakt tot het controleren
van zijn daden, zodat de rechter die beklaagde op grond van de in art. 71 Strafwetboek
bepaalde schulduitsluitingsgrond vrijspreekt, sluit volstrekt uit dat de vrijgesproken dader
"het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt", zoals bedoeld in art. 8, eerste lid, Wet
Landverzekeringsovereenkomst. (Art. 71 Strafwetboek; Art. 8, eerste lid Wet 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
12 februari 2008
P.2007.1185.N
nr. 103
Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk – Strafuitsluitende verschoningsgrond – Drugwet –
Toepassing – Dopingdecreet.
De in artikel 44 Dopingdecreet bepaalde verschoningsgrond kan niet worden toegepast op
misdrijven strafbaar gesteld in de Drugwet; hieruit volgt dat het bezit van verboden
substanties, als bedoeld in de Drugwet, door een sportbeoefenaar tijdens of bij de
voorbereiding van een sportmanifestatie, steeds krachtens die wet strafbaar blijft (Art. 2,
2° Wet 24 feb. 1921; Artikelen 2, 3° en 6°, 21, § 2, 2°, 43, 3° en 44, eerste lid Decr. Vl.
R. 27 maart 1991; Artikelen 11, § 1, en 28 K.B. 31 dec. 1930; Artikelen 3, § 1, en 45 K.B.
22 jan. 1998; Artikelen 1, §§ 1 en 2, en 8 K.B. 12 april 1974 betreffende sommige
verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti–hormonale, anabole, anti–
infectueuze, anti–parasitaire en anti–inflammatoire werking.)
3 juni 2008
P.2007.0521.N
nr. 338

DEELNEMING
Opzet – Moreel bestanddeel.
Mededaderschap in de zin van artikel 66 Strafwetboek vereist niet dat de mededader zelf
het opzet heeft dat vereist is voor het misdrijf waaraan hij zijn medewerking verleent; het
is vereist maar volstaat dat hij wetens en willens zijn medewerking verleent aan het door
de dader gewilde misdrijf
26 februari 2008
P.2006.1518.N
nr. 129
Onthouding – Strafbare deelneming.
Mededaderschap door rechtstreekse uitlokking in de zin van artikel 66, derde lid,
Strafwetboek kan plaatsgrijpen door een onthouding wanneer er een rechtsplicht tot
handelen bestaat, de onthouding opzettelijk is en zij een positieve aanmoediging uitmaakt
tot het plegen van het misdrijf
26 februari 2008
P.2006.1518.N
nr. 129
De strafbare deelneming van de artikelen 66 en 67 Strafwetboek vereist onder meer dat de
mededader ervan weet heeft dat een misdrijf wordt gepleegd
24 juni 2008
P.2008.0433.N
nr. 392
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Aanbrengen van aanplakbrieven – Aard van het misdrijf.
Een onachtzaamheidsmisdrijf is het misdrijf dat erin bestaat dat de dader vrijwillig een
handeling stelt waardoor een ongewild gevolg intreedt; het misdrijf dat erin bestaat
aanplakbrieven te hebben aangebracht of behouden of enig ander visueel reclame– of
publiciteitsmiddel te hebben gebruikt kan uit zijn aard zelf slechts het gewild gevolg zijn
van een vrijwillig gestelde handeling en is dus geen onachtzaamheidsmisdrijf, zodat de
regels inzake strafbare deelneming toepasselijk zijn (Art. 1 K.B. 14 dec. 1959.)
25 november 2008
P.2008.0881.N
nr. 661
Strafbare deelneming – Voorwaarde – Passief bijwonen van de uitvoering van het
misdrijf.
Het passieve bijwonen van de uitvoering van een misdrijf kan strafbare deelneming
opleveren wanneer het zich onthouden van iedere reactie de uiting is van het opzet om
rechtstreeks aan die uitvoering mee te werken door bij te dragen tot het mogelijk maken
of vergemakkelijken van dat misdrijf
17 december 2008
P.2008.1233.F
nr. 737
Strafbare deelneming – Voorwaarde – Verzuim om te handelen.
Alleen een positieve daad die aan de uitvoering van het misdrijf voorafgaat of ermee
samengaat kan deelneming aan een misdaad of wanbedrijf opleveren; het verzuim om te
handelen kan evenwel een dergelijke positieve daad van deelneming zijn wanneer,
wegens de ermee gepaard gaande omstandigheden, het bewuste en opzettelijke verzuim
om te handelen ondubbelzinnig een aansporing betekent tot het plegen van het misdrijf op
één van de wijzen die bij de artikelen 66 en 67 Sw. zijn bepaald
17 december 2008
P.2008.1233.F
nr. 737

ALLERLEI
Heling – Misdaad of wanbedrijf – Vermogensvoordelen – Witwasheling – Aard van het
witgewassen vermogensvoordeel.
Wanneer een vermogensvoordeel dat voortkomt uit een misdrijf wordt witgewassen, is dit
het voorwerp van het misdrijf van witwassen; het kan in beslag genomen worden en het
wordt verbeurdverklaard. (Artikelen 42, 1°, 3°, 505, eerste lid, 2°, 3°, 4°, en derde lid
Strafwetboek; Artikelen 35, 35bis en 35ter Wetboek van Strafvordering.)
4 maart 2008
P.2007.1684.N
nr. 152
Heling – Misdaad of wanbedrijf – Vermogensvoordelen – Witwasheling – Voorwerp van
het witwasmisdrijf – Onroerend goed – Inbeslagname.
Wanneer het voorwerp van het misdrijf van witwassen een onroerend goed is, is het
tevens een vermogensvoordeel dat voortkomt uit een misdrijf en kan het overeenkomstig
artikel 35bis Wetboek van Strafvordering in beslag worden genomen; de omstandigheid
dat de eigenaar van dat goed geen dader of mededader van het basismisdrijf is waaruit het
oorspronkelijk vermogensvoordeel voortkomt of dat de onderzoeksrechter die het beslag
bevolen heeft, niet is gelast met het onderzoek naar het basismisdrijf, doet daaraan geen
afbreuk. (Artikelen 42, 1°, 3°, 505, eerste lid, 2°, 3°, 4°, en derde lid Strafwetboek;
Artikelen 35, 35bis en 35ter Wetboek van Strafvordering.)
4 maart 2008
P.2007.1684.N
nr. 152
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Arbeidsovereenkomst – Loon – Niet–betaling – Schade – Herstelplicht – Vordering in
rechte – Burgerlijke rechtsvordering – Verjaring.
De verjaring van een burgerlijke rechtsvordering voortvloeiend uit een misdrijf is van
toepassing op elke vordering tot veroordeling, die gegrond is op feiten waaruit het bestaan
van een misdrijf blijkt, zelfs als die feiten ook een tekortkoming aan contractuele
verbintenissen vormen en de gevorderde zaak in de uitvoering van die verbintenissen
bestaat (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
7 april 2008
S.2007.0058.F
nr. 206
Uitlokking.
Er is geen politionele uitlokking wanneer het misdrijf voltooid was vooraleer de politie
tussenbeide kwam of wanneer die zich beperkt heeft tot het creëren van de gelegenheid
om de uitvoering ervan vast te stellen, mits de verdachte op elk ogenblik de mogelijkheid
wordt gelaten om vrij een einde te maken aan de tenuitvoerlegging van zijn opzet
1 oktober 2008
P.2008.0743.F
nr. 516
Kieswetboek – Onttrekking aan de aanwijzing als lid van een stemopnemingsbureau of
stembureau – Ogenblik waarop het misdrijf voltrokken is.
Het misdrijf van onttrekking aan de aanwijzing als lid van een stemopnemingsbureau of
kiesbureau, zoals bepaald in artikel 95, § 5, Kieswetboek, voltrekt zich de dag der
verkiezingen ook al heeft de dader voordien te kennen gegeven de in dat artikel bedoelde
aanwijzing te weigeren. (Artikelen 95, §§ 4 en 5 Kieswetboek.)
7 oktober 2008
P.2008.0324.N
nr. 526
Aanbrengen van aanplakbrieven – Aard van het misdrijf.
Een onachtzaamheidsmisdrijf is het misdrijf dat erin bestaat dat de dader vrijwillig een
handeling stelt waardoor een ongewild gevolg intreedt; het misdrijf dat erin bestaat
aanplakbrieven te hebben aangebracht of behouden of enig ander visueel reclame– of
publiciteitsmiddel te hebben gebruikt kan uit zijn aard zelf slechts het gewild gevolg zijn
van een vrijwillig gestelde handeling en is dus geen onachtzaamheidsmisdrijf, zodat de
regels inzake strafbare deelneming toepasselijk zijn (Art. 1 K.B. 14 dec. 1959.)
25 november 2008
P.2008.0881.N
nr. 661
Diefstal – Heling – Aangetast rechtsgoed – Materiële handeling van de beklaagde.
Een handeling van een beklaagde betreffende een bepaalde zaak ten nadele van een
bepaalde persoon kan of een diefstal of een heling uitmaken, die beide misdrijven zijn
tegen de eigendom (Artikelen 461 en 505 Strafwetboek.)
9 december 2008
P.2008.0697.N
nr. 709

NATIONALITEIT
Status van staatloze – Weigering – Reden.
Noch uit artikel 1, 1, van het Verdrag van New York van 28 september 1954 betreffende
het Status van Staatlozen, dat verwijst naar het objectieve criterium van de bevoegdheid
van elke Staat om via zijn wetgeving te bepalen wie zijn onderdanen zijn, noch uit enige
andere bepaling kan de mogelijkheid worden afgeleid om aan een vreemdeling, de
hoedanigheid van staatloze te weigeren op grond dat hij niet de stappen heeft ondernomen
om een nationaliteit die hij verloren was terug te krijgen, zelfs niet omdat hij ze heeft
verzaakt (Art. 1, 1 Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28
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september 1954, te New–York.)
6 juni 2008

C.2007.0385.F

nr. 353

NIEUWE VORDERING
Burgelijke zaken – Uitbreiding van de vordering.
De uitbreiding van een oorspronkelijke vordering op grond dat de meer nauwkeurige
afbakening van de periode waarin de in die vordering beschreven feiten plaatsvonden,
virtueel in de dagvaarding is inbegrepen, is ontvankelijk (Art. 807 Gerechtelijk
Wetboek.)
18 januari 2008
C.2006.0328.F
nr. 38
Echtscheiding – Voorlopige maatregelen – Beslissing – Heropening van het debat –
Vordering tot wijziging van de maatregelen – Ontvankelijkheid.
Wanneer het hof van beroep uitspraak gedaan heeft over een vordering tot voorlopige
maatregelen inzake echtscheiding op grond van bepaalde feiten en de heropening van het
debat bevolen heeft alvorens uitspraak te doen over een andere vordering, kan het, bij die
gelegenheid, niet kennisnemen van de vordering tot wijziging van de beslissing die het
gewezen heeft, aangezien die vordering voor de voorzitter van de rechtbank moet worden
gebracht (Art. 775, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1280, al. 9 Gerechtelijk
Wetboek.)
23 mei 2008
C.2006.0607.F
nr. 313

NOTARIS
Internationaal testament – Vorm – Rechtsgeldigheid – Getuigen – Aanverwant –
Vereisten.
Opdat een internationaal testament voor een Belgische notaris geldig is naar de vorm, is
het vereist dat de twee getuigen geen aanverwant zijn in de derde graad van de erflater.
(Artikelen 1, eerste lid, 4, eerste lid, en 5,eerste en derde lid Wet 2 feb. 1983; Art. V.1
Verdrag van Washington 26 okt. 1973; Artikelen 8, en 10, vierde lid Wet 25 ventôse jaar
XI op het notarisambt.)
24 januari 2008
C.2007.0291.N
nr. 58
Onderhandse akte – Akte opgemaakt door de notaris van een partij – Aansprakelijkheid –
Aard.
De aansprakelijkheid van de notaris van een partij die, op haar verzoek, een onderhandse
akte opmaakt die achteraf op zijn kantoor wordt ondertekend, is ten aanzien van die partij
van contractuele aard. (Art. 1147 Burgerlijk Wetboek.)
23 oktober 2008
C.2006.0158.F
nr. 576
Van goederen gescheiden echtgenoten of ex–echtgenoten – Onverdeeldheid – Verdeling –
Vorderingen – Aanwijzing van de met de verdeling belaste notaris – Kennisneming van de
vorderingen.
De rechter die de verdeling heeft bevolen en de daartoe aangewezen notarissen dienen
niet noodzakelijk kennis te nemen van alle vorderingen betreffende de eigen goederen van
de van goederen gescheiden echtgenoten of ex–echtgenoten waartussen onverdeeldheid
bestaat. (Artikelen 815 en 1446 tot 1469 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1207 tot 1225
Gerechtelijk Wetboek.)
18 december 2008
C.2005.0414.F
nr. 744
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ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
Wegverkeerswet – Vaststelling van overtredingen – Verbalisant – Betrokken partij –
Beoordeling.
Of de verbalisant die een verkeersovertreding vaststelt al dan niet betrokken partij is, is
een feitenoordeel dat de rechter onaantastbaar beoordeelt (Art. 62 Wetten betreffende de
politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
8 januari 2008
P.2007.0736.N
nr. 14
Auteursrecht – Moreel recht – Recht op eerbied voor het werk – Materiële wijziging –
Aantasting van de integriteit.
De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar of uit een materiële wijziging van het werk van
letterkunde of kunst een aantasting van de integriteit van het werk volgt, doch kan de
niet–aantasting van de integriteit niet afleiden uit de enkele vaststelling dat het recht van
de auteur om het vaderschap van het werk op te eisen niet werd aangetast. (Art. 1, § 2,
zesde lid Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten.)
8 mei 2008
C.2006.0598.N
nr. 279
Gebruik van valse stukken.
Nu de artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek het gebruik van de valse akte of
het valse stuk of de wijze van gebruik niet nader bepalen is gebruik de materiële
gedraging van het zich bedienen van de akte of het stuk om er een bepaald doel mee te
bereiken; de feitenrechter oordeelt onaantastbaar of de materiële gedraging die de
beklaagde ten laste wordt gelegd, dergelijk gebruik uitmaakt en het Hof kan alleen toetsen
of de rechter bij zijn beoordeling de gewone betekenis van het woord niet miskent
13 mei 2008
P.2008.0167.N
nr. 287
Overheidsopdrachten
(Werken.
Leveringen.
Diensten)
–
Algemene
aannemingsvoorwaarden – Afwijking – Bijzondere eisen van de opdracht – Redenen.
Afgezien van het weren van de afwijkingen die onregelmatig zijn bij gebrek aan
verplichte motivering, dient de rechter die, inzake een overheidsopdracht met een
geraamd bedrag, zonder B.T.W., gelijk aan of hoger dan 800.000 frank, te oordelen heeft
over de regelmatigheid van een in het bestek bepaalde afwijking van de algemene
aannemingsvoorwaarden, na te gaan of de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht
deze afwijking noodzakelijk maken; hierbij gaat hij op grond van een onaantastbare
beoordeling van de gegevens van de zaak na of het bestuur in staat is van die bijzondere
eisen te doen blijken en vermag hij ook andere door de partijen aangebrachte elementen in
aanmerking te nemen, dan deze waarvan door het bestuur verplicht of facultatief gewag
werd gemaakt in het bestek (Art. 3, § 1 K.B. 26 sept. 1996.)
15 mei 2008
C.2007.0404.N
nr. 299
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Oorzaak – Alcoholopname – Geen verzekering
– Niet–inschrijving – Geen technische controle – Oorzakelijk verband – Beoordeling door
de rechter.
Ofschoon de rechter bij de beoordeling van het oorzakelijk verband tussen de fout en de
schade, de omstandigheden niet kan wijzigen waarin deze zich heeft voorgedaan, gebeurt
dit wel onder voorbehoud dat de fout zelf wordt weggelaten; het staat hem dus vrij het
foutieve karakter van de inverkeerstelling van het voertuig te vervangen door de correcte
uitvoering ervan en daaruit af te leiden dat deze fout al dan niet in oorzakelijk verband
met de schade staat naargelang zonder die fout, de schade zich al dan niet zou hebben
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voorgedaan
28 mei 2008

P.2008.0226.F

nr. 324

Strafzaken – Bescherming van de maatschappij – Internering – Inverdenkinggestelde –
Geestelijke toestand.
De geestesgesteldheid van een verdachte wordt op onaantastbare wijze door de
bodemrechter beoordeeld op grond van de gegevens die regelmatig tijdens het debat zijn
overgelegd (Artikelen 1 en 7 Wet Bescherming Maatschappij.)
22 juli 2008
P.2008.0965.F
nr. 425
Deskundigenonderzoek – Verslag – Bewijswaarde – Strafzaken – Bewijs.
Het staat aan de bodemrechter om de bewijswaarde van een deskundigenverslag dat de
partijen vrij hebben kunnen tegenspreken, in feite te beoordelen, op voorwaarde dat hij de
deskundige geen mening mag toeschrijven die deze niet heeft geuit of vaststellingen die
deze niet heeft verricht
22 juli 2008
P.2008.0965.F
nr. 425
Strafzaken – Verzoek tot heropening van de debatten – Verwerping.
Wanneer een partij, na sluiting van het debat, stukken wenst over te leggen, kan zij
daartoe vragen dat het debat wordt heropend; de rechter beoordeelt het nut van de
heropening op onaantastbare wijze en, indien hij beslist dat het debat niet hoeft te worden
heropend, staat hem niets anders te doen dan de stukken, die hij heeft ontvangen terwijl de
zaak in beraad was, uit de rechtspleging te weren
21 oktober 2008
P.2008.0534.N
nr. 566
Aansprakelijkheid buiten
Schadeloosstelling.

overeenkomst

–

Fout

–

Samenloop

van

fouten

–

In geval van samenloop van fouten oordeelt de rechter onaantastbaar in welke mate ieders
fout heeft bijgedragen tot het veroorzaken van de schade en bepaalt hij op grond daarvan
ieders aandeel in de schadeloosstelling in hun onderlinge verhouding (Artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek.)
21 oktober 2008
P.2008.0561.N
nr. 567
Schending van rechten en vrijheden gewaarborgd door het E.V.R.M. – Artikel 13
E.V.R.M. – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Recht op daadwerkelijke
rechtshulp voor een nationale instantie – Beoordeling van de aard van de te verlenen
daadwerkelijke rechtshulp.
Artikel 13 EVRM bepaalt dat eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in dit verdrag
zijn vermeld, geschonden zijn, recht heeft op daadwerkelijke rechtshulp voor een
nationale instantie, zelfs indien deze schending zou zijn begaan door personen in de
uitoefening van hun ambtelijke functie; de nationale instantie die de bevoegdheid heeft de
bedoelde rechtshulp te verlenen, oordeelt onaantastbaar in feite welke daadwerkelijke
rechtshulp moet worden verleend.
28 oktober 2008
P.2008.0643.N
nr. 586
Dwangsom – Opheffing, opschorting van de looptijd of vermindering – Blijvende
onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen – Bestaan, aard en gevolgen van
de onmogelijkheid te voldoen.
Overeenkomstig artikel 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan de rechter

– 220 –
die een dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde de dwangsom
opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de
dwangsom verminderen ingeval van blijvende onmogelijkheid voor de veroordeelde om
aan de hoofdveroordeling te voldoen; de feitenrechter oordeelt onaantastbaar over het
bestaan, de aard en de gevolgen van een blijvende onmogelijkheid voor de veroordeelde
om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
28 oktober 2008
P.2008.0643.N
nr. 586
Verscheidene misdrijven – Gelijktijdige voorlegging aan de rechter – Vaststelling van het
bestaan van samenhang – Beoordeling van het bestaan van eenheid van opzet.
Het feit dat de rechter oordeelt dat er samenhang bestaat tussen misdrijven waarvan de
stukken hem gelijktijdig zijn voorgelegd, belet niet dat hij soeverein oordeelt of de
samenhangende misdrijven die hij bewezen acht, de uiting zijn van één en hetzelfde
opzet, zodat hij slechts één straf kan opleggen. (Artikelen 226 en 227 Wetboek van
Strafvordering; Art. 65 Strafwetboek.)
25 november 2008
P.2008.1239.N
nr. 668

ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN
Voorlopige bewindvoering – Meerderjarige – Oogmerk – Bekwaamheid.
Aangezien met de voorlopige bewindvoering, zoals ingevoerd bij wet van 18 juli 1991 en
voor de wijziging ervan bij wet van 3 mei 2003, de bescherming wordt beoogd van de
goederen van de onder deze maatregel geplaatste meerderjarige en dit gedurende zijn
leven, volgt uit de wettelijke bepalingen niet dat de onder de voorlopige bewindvoering
geplaatste
persoon
waarvan
de
bewindvoerder
een
algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, door een volledige onbekwaamheid wordt
getroffen (Art. 488bis, a, c, § 1, en f, §§ 1, 2 en 3 Burgerlijk Wetboek.)
10 januari 2008
C.2006.0620.N
nr. 17
Testament.
De persoonlijke rechtshandeling van het testeren, die een beschikking uitmaakt voor na
het overlijden van de testator en die hem niet benadeelt, wordt niet getroffen door
onbekwaamheid, onverminderd de wettelijke mogelijkheden tot betwisting inzake de
gezondheid van geest en de mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot
onbekwaamverklaring. (Artikelen 895, 901 en 902 Burgerlijk Wetboek.)
10 januari 2008
C.2006.0620.N
nr. 17
Voorlopig bewindvoerder – Beschermde persoon – Verkoop van een onroerend goed –
Voorwaarden – Machtiging van de vrederechter.
De voorlopige bewindvoerder van de beschermde persoon heeft niet de verplichting om
de machtiging van de vrederechter om een aan die persoon toebehorend onroerend goed
bij onderhandse akte te verkopen aan te vragen binnen een bepaalde termijn Artikel
488bis, g), B.W., voor de wijziging ervan bij de wet van 3 mei 2003. (Art. 488bis, g)
Burgerlijk Wetboek.)
27 juni 2008
C.2006.0413.F
nr. 417
Voorlopig bewindvoerder – Beschermde persoon – Verkoop van een onroerend goed –
Voorwaarden – Door een notaris opgesteld ontwerp van verkoopakte.
Het door de notaris opgestelde en door de vrederechter aanvaarde ontwerp van akte van
de door de voorlopige bewindvoerder gewilde verkoop van het onroerend goed van een

– 221 –
beschermd persoon is het ontwerp van authentieke verkoopakte (Art. 488bis, g), tweede
lid Burgerlijk Wetboek.)
27 juni 2008
C.2006.0413.F
nr. 417

ONDEELBAARHEID (VERBINTENISSEN)
Verbintenis – Verhaalbaarheid verschuldigde prestatie – Verschillende schuldenaren –
Recht van de schuldeiser – Modaliteiten.
De verschuldigde prestatie uit een verbintenis die verschillende schuldenaren aangaan,
wordt in beginsel van rechtswege onder hen verdeeld; de schuldeiser kan ieder van hen
slechts aanspreken voor zijn deel; deze regel lijdt uitzondering ingeval de verbintenis
ondeelbaar is, hoofdelijk is aangegaan of een verbintenis in solidum uitmaakt. (Artikelen
1200, 1217, 1218 en 1222 Burgerlijk Wetboek.)
7 november 2008
C.2007.0567.N
nr. 618

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
BESCHERMDE WERKNEMERS
Eerste verkiezing – Kandidaat niet verkozen bij de volgende verkiezingen – Bescherming
– Duur.
De werknemer die een eerste keer werd verkozen voor de ondernemingsraad en die
vervolgens, als kandidaat, niet werd verkozen bij de volgende verkiezingen, geniet de
langere beschermingsperiode (Art. 2, 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.)
8 december 2008
S.2008.0047.F
nr. 707

VERKIEZINGEN
Procedure – Technische bedrijfseenheid – Rechtsvordering – Betrokken partijen – In het
geding betrokken partijen.
De identiteit en het volledige adres van de betrokken partijen die de verzoekende partij in
limine litis moet voorleggen aan de griffie van het arbeidsgerecht waarbij de zaak
aanhangig is, moeten worden geacht zowel betrekking te hebben op de partijen t.a.v. wie
het beroep moet worden ingesteld om ontvankelijk te zijn, als op andere partijen die de
eisende partij eveneens in het geding betrokken heeft (Art. 24, § 2, eerste lid, 3°, en
tweede lid Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven; Art. 79, § 2,
eerste lid, 3°, en tweede lid Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk.)
27 oktober 2008
S.2008.0076.F
nr. 584

ONDERWIJS
Staat – Loon – Onverschuldigde betaling – Verzoek tot terugbetaling voor 1 januari 1989
– Tijdig ingesteld – Gevolgen t.a.v. de bevoegd geworden Gemeenschap.
Indien de Staat, voor de overheveling van de rechten en verplichtingen ter zake van het
onderwijs aan de Gemeenschappen op 1 jan. 1989, binnen de daartoe gestelde termijn van
5 jaar een verzoek tot terugbetaling heeft gericht aan een onderwijzend personeelslid dat
onverschuldigd betaald loon had ontvangen, is het recht om het onverschuldigd betaalde
bedrag gedurende dertig jaar te vorderen verworven door de Staat en, voor zover die
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dertigjarige termijn niet eerder was verstreken, als dusdanig op de bevoegde
Gemeenschap overgegaan zonder dat deze eerst opnieuw de terugbetaling moest vragen;
de omstandigheid dat de bevoegde Gemeenschap voor onverschuldigd loon dat vanaf 1
januari 1986 werd uitbetaald door de Staat, over de mogelijkheid beschikte om zelf de
terugbetaling te vorderen, doet hieraan geen afbreuk (Art. 127, § 1, eerste lid, 2°
Grondwet 1994; Art. 61, § 1, eerste lid Bijzondere wet betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en Gewesten; Art. 91bis Bijzondere wet tot hervorming der instellingen
van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 7, § 1 en § 2 Wet 6 feb. 1970
betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en
de provinciën; Art. 198 Decr. Vl. R. 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs – II.)
24 april 2008
F.2007.0030.N
nr. 253
Bezoldigingsregels – Anticumulatieregeling – Niet–uitsluitend ambt – Begeleidster in het
conservatorium – Toepassing.
De in het K.B. nr 63, 20 juli 1982, bedoelde anticumulatieregeling is niet van toepassing
op degene die een niet–uitsluitend ambt uitoefent; dat is het geval voor een begeleidster in
het conservatorium die ook nog andere opdrachten in andere instellingen vervult
(Artikelen 2 en 10 K.B. nr 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de
bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld
personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale
promotie of met beper.)
18 september 2008
C.2007.0426.F
nr. 484

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
Regeling van de rechtspleging – Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging –
Regelmatigheid – Toezicht – Draagwijdte – Voorlopige hechtenis.
Het onderzoek dat in artikel 235bis Sv. is bedoeld, betreft de eigenlijke
onderzoekhandelingen, met uitsluiting van de stukken inzake voorlopige hechtenis
waarvoor de wetgever in een afzonderlijke rechtspleging heeft voorzien. (Art. 235bis
Wetboek van Strafvordering.)
16 januari 2008
P.2008.0061.F
nr. 31
Onderzoekshandeling met betrekking tot goederen – Persoon benadeeld door een
onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen – Verzoek tot opheffing van die handeling –
Beschikking – Verwerping – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Eerder
arrest dat de verjaring van de strafvordering vaststelt.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling vaststelt dat, met betrekking tot een
gerechtelijk onderzoek, bij eerder arrest de verjaring van de strafvordering werd
vastgesteld, kan dit onderzoeksgerecht, gevat van een hoger beroep tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter die uitspraak deed over een verzoek tot opheffing van het in het
kader van hoger bedoeld gerechtelijk onderzoek bevolen beslag op fondsen en op een
juwelencollectie, geen uitspraak meer doen over dit beslag vermits de strafvordering niet
meer aanhangig is. (Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art.
61quater, § 5 Wetboek van Strafvordering.)
22 januari 2008
P.2007.1421.N
nr. 48
Huiszoeking – Huiszoekingsbevel – Opdracht – Beschikking – Motiveringsplicht – Perken
van de opdracht.
Het huiszoekingsbevel moet duidelijk de ruimten vermelden die in de maatregel zijn
bedoeld alsook de feiten die ermee verband houden; de politieambtenaren kunnen, op
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grond van het bevel geen andere ruimten doorzoeken dan deze die in de beschikking
worden vermeld en hun speurwerk moet beperkt blijven tot het voorwerp van het bevel,
d.w.z. betrekking hebben op elementen die verband houden met de ten laste gelegde feiten
30 januari 2008
P.2008.0111.F
nr. 73
Inlichtingen opgetekend in het oorspronkelijke proces–verbaal – Geen voeging van de
stukken waaruit deze inlichtingen afkomstig zijn – Regelmatig karakter van de nakomende
akten.
De akten van de gerechtelijke politie, van het vooronderzoek en van het gerechtelijk
onderzoek, zijn niet onregelmatig noch miskennen zij het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak of de algemene rechtsbeginselen, alleen omdat zij voortvloeien
uit beweringen of vermoedens die de speurders hebben geformuleerd zonder bij hun
proces–verbaal een afschrift te voegen van de geraadpleegde documentatie of een
schriftelijk verslag van de rechterlijke overheid of politieoverheid waarvan hun
inlichtingen afkomstig zijn
30 januari 2008
P.2007.1468.F
nr. 72
Huiszoeking – Huiszoekingsbevel – Opdracht – Beschikking – Motiveringsplicht – Perken
van de opdracht – Vermelding van de te onderzoeken ruimten.
Wanneer de beschikking tot huiszoeking het adres van een hotel preciseert, zonder
vermelding van de naam van de eigenaar, de exploitant of een gast, noch het
kamernummer of de kamernummers, maar wel het mobiele telefoonnummer opgeeft van
de gezochte gebruiker, stelt zij de officieren van gerechtelijke politie in staat om de
huiszoeking te beperken tot de lokalen die rechtstreeks of onrechtstreeks door die persoon
gebruikt kunnen worden
30 januari 2008
P.2008.0111.F
nr. 73
Strafrechtelijke onderzoeksmaatregelen – Bescherming van de journalitieke bronnen.
De Wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen verbiedt geen
strafrechtelijke onderzoeksmaatregelen tegen iemand die geen bescherming van de
bronnen geniet en die ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd door
informatie door te geven aan iemand waarvan de bronnen wel zijn beschermd. (Artikelen
2 en 5 Wet 7 april 2005, gewijzigd bij de Wet 9 mei 2006.)
6 februari 2008
P.2007.1466.F
nr. 86
Bijzondere opsporingsmethoden – Controle van het vertrouwelijk dossier door de kamer
van inbeschuldigingstelling – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid –
Prejudiciële vraag – Grondwettelijk Hof – Verplichting tot het stellen van de vraag –
Grenzen – Dringende vraag en uitspraak met een voorlopig karakter.
Een rechtscollege is, krachtens artikel 26, § 3, Bijzondere Wet Arbitragehof, behalve
wanneer ernstige twijfel bestaat over de verenigbaarheid van een wet, een decreet of een
in artikel 134 G.W. bedoelde regel met één van de in paragraaf 1 bedoelde regels of
artikelen van de Grondwet en geen vraag of beroep met hetzelfde onderwerp bij het
voormelde Hof aanhangig is, in het geval de vordering spoedeisend is en de uitspraak
over de vordering slechts een voorlopig karakter heeft, niet ertoe gehouden een
prejudiciële vraag te stellen; aangezien de beslissing die met toepassing van artikel 235ter
Sv. is gewezen, voorlopig van aard is en de rechtspleging dringend is omdat de
inverdenkinggestelde zich in voorlopige hechtenis bevindt en wegens de noodzaak om de
redelijke termijn te eerbiedigen die bij artikel 5.3, E.V.R.M. wordt gewaarborgd, kan,
doch hoeft het Hof geen prejudiciële vraag te stellen wanneer er ernstige twijfel bestaat
omtrent de grondwettelijkheid van de toe te passen regel, doch evenwel verschillende
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vragen met hetzelfde voorwerp, die door het Hof aan het Grondwettelijk Hof zijn gericht,
bij dat Hof aanhangig zijn
13 februari 2008
P.2008.0035.F
nr. 107
Bijzondere opsporingsmethoden – Controle van het vertrouwelijk dossier door de kamer
van inbeschuldigingstelling – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
De vernietiging van artikel 235ter, § 6, Sv. door het arrest nr. 105/07 van het
Grondwettelijk Hof van 19 juli 2007, verleent aan de inverdenkinggestelde niet het recht
om vóór het eindarrest of eindvonnis cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing van
de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 235ter, §§ 1 tot 5 van
het voormelde wetboek, de controle van het vertrouwelijk dossier uitoefent
13 februari 2008
P.2008.0035.F
nr. 107
Opsporingsonderzoek – Procureur des Konings – Vordering van een
onderzoekshandeling waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is –
Onderzoeksrechter die beslist het gehele onderzoek zelf voort te zetten.
Artikel 28septies, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, vóór het vervangen werd bij
artikel 3 van de wet van 27 december 2005, bepaalt niet dat de onderzoeksrechter, die
door de Procureur des Konings gevorderd wordt een onderzoekshandeling te verrichten
waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is zonder dat een gerechtelijk onderzoek
wordt ingesteld, alvorens te beslissen dat hij het gehele onderzoek zelf voortzet, vooraf de
onderzoeksverrichting moet uitvoeren die door de Procureur des Konings werd gevorderd
(Art. 28septies, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
26 februari 2008
P.2007.1793.N
nr. 133
Geheim van het onderzoek – Schending.
Een schending van het geheim van het vooronderzoek kan geen invloed hebben op
strafvervolgingen die niet op deze schending zijn gegrond en die niet steunen op bewijzen
die naderhand zijn vergaard (Art. 57 Wetboek van Strafvordering.)
27 februari 2008
P.2007.1485.F
nr. 134
Inbeslagname – Misdaad of wanbedrijf – Vermogensvoordelen – Witwasheling –
Voorwerp van het witwasmisdrijf.
Wanneer een vermogensvoordeel dat voortkomt uit een misdrijf wordt witgewassen, is dit
het voorwerp van het misdrijf van witwassen; het kan in beslag genomen worden en het
wordt verbeurdverklaard. (Artikelen 42, 1°, 3°, 505, eerste lid, 2°, 3°, 4°, en derde lid
Strafwetboek; Artikelen 35, 35bis en 35ter Wetboek van Strafvordering.)
4 maart 2008
P.2007.1684.N
nr. 152
Inbeslagname – Misdaad of wanbedrijf – Vermogensvoordelen – Witwasheling –
Voorwerp van het witwasmisdrijf – Onroerend goed.
Wanneer het voorwerp van het misdrijf van witwassen een onroerend goed is, is het
tevens een vermogensvoordeel dat voortkomt uit een misdrijf en kan het overeenkomstig
artikel 35bis Wetboek van Strafvordering in beslag worden genomen; de omstandigheid
dat de eigenaar van dat goed geen dader of mededader van het basismisdrijf is waaruit het
oorspronkelijk vermogensvoordeel voortkomt of dat de onderzoeksrechter die het beslag
bevolen heeft, niet is gelast met het onderzoek naar het basismisdrijf, doet daaraan geen
afbreuk. (Artikelen 42, 1°, 3°, 505, eerste lid, 2°, 3°, 4°, en derde lid Strafwetboek;
Artikelen 35, 35bis en 35ter Wetboek van Strafvordering.)

– 225 –
4 maart 2008

P.2007.1684.N

nr. 152

Fiscale visitatie – Particuliere woning – Toestemming van de bewoner.
Artikel 319, tweede lid, in fine, WIB 1992, belet niet dat een ambtenaar van de
administratie der directe belastingen die geen houder van een machtiging van de
politierechter is, met het oog op een fiscale visitatie toegang heeft tot een particuliere
woning wanneer dit met de toestemming van de bewoner geschiedt; in dat geval kan het
betreden van die woning het misdrijf bepaald in artikel 148, Strafwetboek, niet opleveren.
11 maart 2008
P.2007.1878.N
nr. 169
Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Onderzoek door de kamer van
inbeschuldigingstelling bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk
onderzoek – Verzuim – Regularisatie door een toezicht na de aanhangigmaking van de
zaak bij het vonnisgerecht – Wettigheid.
De rechtspleging die bij artikel 189ter Sv. is bepaald, maakt het niet mogelijk om, nadat
de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, het verzuim goed te maken van de
substantiële vormvereisten die bij artikel 235ter van het voormelde wetboek zijn
voorgeschreven
19 maart 2008
P.2008.0319.F
nr. 192
Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Onderzoek bij het afsluiten van
het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Verplichting.
Het onderzoek van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie waarmee
de kamer van inbeschuldigingstelling bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek of op
het einde van het gerechtelijk onderzoek is belast, is verplicht en is een substantieel
vormvereiste (Art. 235ter Wetboek van Strafvordering.)
19 maart 2008
P.2008.0319.F
nr. 192
Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtstreekse aanhangigmaking op verzoek van een
partij – Ontvankelijkheid – Onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging.
Artikel 235bis Sv. verbiedt dat in de loop van het gerechtelijk onderzoek, de zaak
rechtstreeks bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig wordt gemaakt, met het
oog op de nietigverklaring van een onregelmatige handeling of het onderzoek van de
regelmatigheid van de rechtspleging, zodat dit gerecht dat onderzoek louter op grond van
een daartoe strekkend verzoekschrift van een partij niet kan verrichten
19 maart 2008
P.2007.1674.F
nr. 190
Beslag in strafzaken – Beslag op het voorwerp van de witwassing – Voorwerp van de
witwassing – Uit het misdrijf verkregen vermogensvoordeel – Raming – Maatstaf.
Art. 42, 3°, Sw., doelt op elke winst die door het plegen van het misdrijf wordt verkregen;
de raming van die winst vereist niet dat het nettobedrag ervan wordt bepaald en hetzelfde
geldt voor de raming van het voorwerp van de witwassing
14 mei 2008
P.2008.0188.F
nr. 294
Beslag in strafzaken – Beslag op vorderingen – Vorm – Vermelding van het
inbeslaggenomen bedrag.
De paragrafen 2 tot 4 van art. 37 Sv., die de vorm regelen van het beslag op vorderingen,
bepalen niet dat in de akte waarvan kennis wordt gegeven aan de schuldenaar, melding
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moet worden gemaakt van het bedrag dat zich op de bankrekening bevindt die in de
maatregel wordt bedoeld.
14 mei 2008
P.2008.0188.F
nr. 294
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging
– Recht van verdediging – Eerbiediging van het beginsel van het recht op tegenspraak.
Wanneer het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, in het kader van het
toezicht op de regelmatigheid van een procesakte, zich baseert op het onderzoek van
gegevens die haar tijdens het beraad zijn medegedeeld en niet aan tegenspraak zijn
onderworpen, miskent dat arrest het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht
van verdediging (Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.)
14 mei 2008
P.2008.0186.F
nr. 293
Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafrechtelijk kort geding – Onderzoek van de
regelmatigheid van het beslag – Inzage van het dossier.
Het geheim van het onderzoek dat is vastgelegd in art. 57, § 1, eerste lid, Sv., kan
rechtvaardigen dat wordt overgegaan tot het toezicht op de regelmatigheid van het beslag
zonder dat de beslagene inzage heeft gekregen van het volledige onderzoeksdossier
14 mei 2008
P.2008.0188.F
nr. 294
Beslag in strafzaken – Beslag op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf
zijn verkregen – Raming van het bedrag van het voordeel – Plicht van de
inbeslagnemende overheid.
Buiten het geval van een inbeslagneming van een gelijkwaardig bedrag, is de
inbeslagnemende overheid niet ertoe verplicht het bedrag te ramen van het
vermogensvoordeel dat de beslagene uit het misdrijf zou hebben verkregen.
14 mei 2008
P.2008.0188.F
nr. 294
Beslag in strafzaken – Beslag op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf
zijn verkregen – Raming van het bedrag van het voordeel – Maatstaf.
Art. 42, 3°, Sw., doelt op elke winst die door het plegen van het misdrijf wordt verkregen;
de raming van die winst vereist niet dat het nettobedrag ervan wordt bepaald en hetzelfde
geldt voor de raming van het voorwerp van de witwassing
14 mei 2008
P.2008.0188.F
nr. 294
Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafrechtelijk kort geding – Cassatieberoep –
Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Buiten het geval waarin de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan over
de regelmatigheid van de in het verzoekschrift bedoelde onderzoekshandeling, zijn haar
beslissingen die met toepassing van art. 61quater, Sv., zijn gewezen, voorbereidende
arresten en arresten van onderzoek, en kan daartegen geen cassatieberoep worden
ingesteld vóór het eindvonnis of eindarrest ter zake
14 mei 2008
P.2008.0186.F
nr. 293
Afsluiting van het onderzoek – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Artikel 6.1 E.V.R.M. – Redelijke termijn – Overschrijding.
Ofschoon artikel 6 E.V.R.M. met name aan de vervolgde persoon het recht toekent om,
binnen een redelijke termijn, over de gegrondheid van de tegen hem ingestelde vervolging
te horen beslissen, kan het onderzoeksgerecht de eventuele overschrijding van een
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dergelijke termijn en de gevolgen ervan, alleen in aanmerking nemen bij de beoordeling
van de bewijsvoering en de eerbiediging van het recht van verdediging, vermits het dit
niet kan doen bij de beoordeling van het bewijs
28 mei 2008
P.2008.0216.F
nr. 323
Afsluiting van het onderzoek – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Artikel 6.1 E.V.R.M. – Eerlijke behandeling van de zaak – Beoordeling.
Artikel 6 E.V.R.M. kan van toepassing zijn vooraleer de zaak bij de bodemrechter
aanhangig wordt gemaakt, maar alleen in zoverre de niet–naleving van de vereisten ervan
de eerlijke behandeling van de zaak ernstig en onherstelbaar in het gedrang dreigt te
brengen
28 mei 2008
P.2008.0216.F
nr. 323
Afluistermaatregel – Toevallige vaststellingen van ander misdrijf – Geldigheid.
De procureur des Konings aan wie ingevolge de toepassing van artikel 29 Wetboek van
Strafvordering kennis is gegeven van een misdrijf dat toevallig aan het licht gekomen is
naar aanleiding van de uitvoering van een met toepassing van artikel 90ter Wetboek van
Strafvordering regelmatig uitgevaardigde afluistermaatregel, kan de aldus verkregen
gegevens en bewijzen wettig aanwenden in een ander dossier dan dit waarin die
bewakingsmaatregel werd bevolen en waarbij niet is vereist dat het toevallig vastgesteld
misdrijf zelf ook een strafbaar feit betreft dat het bevelen van een afluistermaatregel kan
wettigen
3 juni 2008
P.2007.1517.N
nr. 339
Deskundigenonderzoek – Opdracht van de deskundige – Verbod om de taak van
berechting over te dragen – Overdracht van rechtsmacht.
Uit de omstandigheid alleen dat de opdracht van de deskundige erin bestaat de
persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde te bestuderen en alle inlichtingen te
verschaffen die nuttig zijn om de waarheid aan het licht te brengen, kan geen overdracht
van rechtsmacht aan de deskundige worden afgeleid.
18 juni 2008
P.2008.0407.F
nr. 381
Deskundigenonderzoek – Opdracht van de deskundige – Beschrijving van de
persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde – Reëel karakter van de aanhangigmaking
van de zaak bij de onderzoeksrechter.
Het reële karakter van de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter, belet
niet dat deze een deskundige opdraagt de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde te
beschrijven.
18 juni 2008
P.2008.0407.F
nr. 381
Bijzondere opsporingsmethoden – Observatie – Tijdsduur – Overschrijding.
Overeenkomstig artikel 47sexies, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is een
stelselmatige observatie in de zin van dit wetboek onder meer een observatie van meer
dan vijf opeenvolgende dagen of van meer dan vijf niet–opeenvolgende dagen gespreid
over een periode van een maand; de stelselmatigheid van de observatie in de zin van
voormelde wetsbepaling volgt aldus uit haar duur of haar frequentie binnen een bepaalde
tijdsperiode, die bij wet als een geheel moet worden beschouwd; de politieambtenaar
moet op voorhand het al of niet stelselmatig karakter van deze observatie appreciëren en
het naderhand overschrijden van de beperkte tijdsduur of de beperkte frequentie zonder de
vereiste machtiging daartoe, heeft de onregelmatigheid van de gehele observatie, en niet
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enkel van een deel ervan, tot gevolg.
2 september 2008
P.2008.0483.N

nr. 440

Vordering tot gerechtelijk onderzoek.
Een vordering tot gerechtelijk onderzoek is niet beperkt tot de bij naam in de vordering
vermelde personen; het gerechtelijk onderzoek is in de regel gericht op alle daders,
mededaders en medeplichtigen van de concrete feiten, uiteengezet in de stukken die bij de
vordering waren gevoegd
9 september 2008
P.2008.0008.N
nr. 457
Bewijsvoering – Afluistermaatregel – Met redenen omklede beschikking – Bijzondere
motiveringsvereiste – Onontbeerlijke maatregel om de waarheid aan de dag te brengen –
Redengeving.
De enkele vermelding dat andere onderzoeksdaden niet volstaan, voldoet niet aan de
bijzondere motiveringsvereiste van artikel 90quater, § 1, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, dat bepaalt dat de beschikking van de onderzoeksrechter, op straffe van
nietigheid, de redenen vermeldt waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid
aan de dag te brengen; waar de beschikking bijgevolg moet vermelden waarom de
maatregel concreet onontbeerlijk is, is de naleving van deze motiveringsplicht evenwel
niet aan bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoordingen
onderworpen, maar kan zij blijken uit de samenhang van de bewoordingen van de
beschikking
16 september 2008
P.2008.0620.N
nr. 477
Genetisch onderzoek – Afname van menselijk celmateriaal op een persoon – Afname met
instemming van de persoon – Misdrijf waarvoor genetisch onderzoek kan worden
bevolen.
Artikel 90undecies, § 1, Sv., dat bepaalt dat de onderzoeksrechter de afname van
menselijk celmateriaal op een persoon kan bevelen met het oog op een genetisch
onderzoek, indien op het strafbaar feit waarvoor hij geadieerd is een maximumstraf staat
van vijf jaar gevangenis of een zwaardere straf, is niet toepasselijk op de afname die met
de instemming is gebeurd van degene van wie wordt afgenomen; in dat geval kan de
identificatie door DNA–onderzoek voor gelijk welk misdrijf worden bevolen.
24 september 2008
P.2008.0653.F
nr. 502
Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Onderzoeksgerechten – Kamer
van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden bij toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering – Aard
– Tijdstip.
De controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie, waarmee de kamer van inbeschuldigingstelling ingevolge artikel 235ter
Wetboek van Strafvordering belast is, is verplicht en moet gebeuren bij het afsluiten van
het opsporingsonderzoek, vooraleer het openbaar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding
overgaat, of op het einde van het gerechtelijk onderzoek, vooraleer het openbaar
ministerie waaraan de onderzoeksrechter het dossier met toepassing van artikel 127, § 1,
eerste lid, van het voormelde wetboek, heeft overgezonden, vordert zoals in § 1, tweede
lid, van datzelfde artikel wordt bedoeld (Artikelen 127, eerste en tweede lid, en 235ter
Wetboek van Strafvordering.)
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547
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Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Controle toepassing bijzondere
opsporingsmethoden door K.I. bij afsluiten van opsporingsonderzoek of gerechtelijk
onderzoek – Verzuim – Regularisatie door een controle gelast door het vonnisgerecht –
Wettigheid.
De rechtsplegingen bepaald bij de artikelen 189ter en 335bis Wetboek van Strafvordering,
maken het niet mogelijk om, nadat de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt,
het verzuim goed te maken van de bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering
omschreven controle van de bijzondere opsporingsmethoden van observatie en infiltratie
(Artikelen 189ter, 235ter en 335bis Wetboek van Strafvordering.)
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547
Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Controle toepassing bijzondere
opsporingsmethoden door kamer van inbeschuldigingstelling gelast door het
vonnisgerecht.
Het vonnisgerecht en de voorzitter van het hof van assisen kunnen de kamer van
inbeschuldigingstelling slechts belasten met de controle over de in de loop van het
onderzoek toegepaste bijzondere opsporingsmethoden, wanneer na de behoorlijk
uitgevoerde controle bij de afsluiting van het vooronderzoek of van het gerechtelijk
onderzoek, concrete gegevens aan het licht zijn gekomen welke kunnen wijzen op het
bestaan van een verzuim, een onregelmatigheid, een nietigheid of de niet–
ontvankelijkheid van de strafvordering en die nog niet door de kamer van
inbeschuldigingstelling gekend waren op het ogenblik waarop deze haar controle
krachtens artikel 235ter Wetboek van Strafvordering uitoefende (Artikelen 189ter, 235ter
en 335bis Wetboek van Strafvordering.)
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547
Aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Bijzondere opsporingsmethoden
aangewend vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 january 2003 – Controle van de
regelmatigheid door de kamer van inbeschuldigingstelling – Artikel 235ter Sv..
De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van de artikelen 189ter en
235ter Wetboek van Strafvordering belast is met de controle van een bijzondere
opsporingsmethode, heeft ook rechtsmacht om de regelmatigheid van een bijzondere
opsporingsmethode te controleren die is aangewend vóór de inwerkingtreding van de wet
van 6 januari 2003
28 oktober 2008
P.2008.0706.N
nr. 587
Aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie –
Verwijzingsbeschikking vóór de inwerkingtreding van de artikelen 189ter en 235ter Sv. –
Geen controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden –
Navolgende inwerkingtreding van de artikel 189ter en 235ter Sv. – Vaststelling door de
vonnisrechter van het gebrek aan de in artikel 235ter Sv. bedoelde – Beslissing om de
kamer van inbeschuldigingstelling te gelasten met de controle – Controle door de kamer
van inbeschuldigingstelling – Regelmatigheid.
Wanneer de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht dateert van vóór de
inwerkingtreding, op 30 december 2005, van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering
en de thans door dat artikel verplichte controle van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie door de kamer van inbeschuldigingstelling, bij gebrek aan
wettelijk voorschrift, bijgevolg niet eerder kon worden uitgeoefend, kan de vonnisrechter,
bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt na de inwerkingtreding van artikel 235ter, bij
toepassing van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering, de kamer van
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inbeschuldigingstelling alsnog gelasten deze controle uit te oefenen.(impliciet)
28 oktober 2008 dan ook als cassatiebestendig aanzien.P.2008.0706.N

nr. 587

Op heterdaad ontdekt misdrijf – Artikel 41, Sv. – Toepasselijkheid.
Voor de toepasselijkheid van artikel 41, van het Wetboek van Strafvordering, dat het op
heterdaad ontdekt misdrijf definieert, volstaat het dat aan een van de voorwaarden in die
wetsbepaling vermeld, is voldaan; die bepaling vereist niet dat de aanwezigheid van de
mededader op de plaats van het op heterdaad ontdekte misdrijf, of zijn daad van
medewerking aan dat misdrijf, eveneens op heterdaad is vastgesteld. (Art. 41 Wetboek
van Strafvordering.)
18 november 2008
P.2008.1632.N
nr. 645
Telefoontap – Periode tijdens welke afgeluisterd kan worden – Periode van maximaal één
maand vanaf de beschikking – Vertrekpunt voor de berekening.
Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4°, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de met
redenen omklede beschikking waarbij de onderzoeksrechter machtiging verleent tot een
bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter van hetzelfde wetboek, op straffe van
nietigheid de periode vermeldt tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoefend, welke
niet langer mag zijn dan één maand te rekenen van de beslissing waarbij de maatregel
wordt bevolen, houdt in dat de datum van de beschikking het vertrekpunt vormt voor de
berekening van de termijn van één maand
25 november 2008
P.2008.1050.N
nr. 665
Opsporingsonderzoek – Beslag op goederen – Persoon die geschaad is door een
opsporingshandeling m.b.t. zijn goederen – Rechtspleging tot vervreemding – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Beslissing – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Artikel 416, tweede lid, Sv., dat de enige gevallen opsomt waarin de wet onmiddellijk
cassatieberoep toestaat tegen een voorbereidend arrest en een arrest van onderzoek,
verleent aan een derde die beweert schade te hebben geleden door een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat zijn rechtsmiddel verwerpt tegen een beslissing van de
procureur des Konings tot vervreemding van zijn in beslag genomen goed, niet het recht
om dat arrest rechtstreeks aan het toezicht van het Hof te onderwerpen omdat het hem
schade zou berokkenen die het uitgestelde cassatieberoep niet meer zou kunnen herstellen
(Art. 28octies Wetboek van Strafvordering.)
26 november 2008
P.2008.0538.F
nr. 669
Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 39.2.
Artikel 39.2 Schengenuitvoeringsovereenkomst heeft enkel betrekking op politionele
samenwerking en niet op wederzijdse gerechtelijke rechtshulp.
2 december 2008
P.2008.1724.N
nr. 692
Bevestiging van de beroepen beschikking – Cassatieberoep – Vordering tot regeling van
de rechtspleging door de raadkamer – Melding van plaats, dag en uur van verschijning –
Tijdig verzoekschrift tot het stellen van bijkomende onderzoekshandelingen – Regeling
van de rechtspleging spijts schorsing van de procedure – Hoger beroep – Afwezigheid
van exceptie geput uit de niet–schorsing van de procedure – Middel dat de niet–schorsing
van de procedure bekritiseert – Ontvankelijkheid.
Is nieuw, en dus niet ontvankelijk, het middel dat aanvoert dat de kamer van
inbeschuldigingstelling ten onrechte de beroepen beschikking bevestigt die de regeling
van de rechtspleging niet heeft geschorst niettegenstaande tijdig een verzoekschrift tot het
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stellen van bijkomende onderzoekshandelingen werd ingediend, terwijl uit de stukken van
de rechtspleging niet blijkt dat de eiseres in cassatie het middel voor de appelrechters
heeft aangevoerd (Art. 127, §§ 2 en 3 Wetboek van Strafvordering.)
9 december 2008
P.2008.0765.N
nr. 711
Huiszoeking – Bevel tot huiszoeking – Opdracht – Beschikking – Motivering – Plaats van
de huiszoeking – Vereiste vermeldingen.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksrechter om de plaats van de
huiszoeking te identificeren door het adres ervan te vermelden; het volstaat dat het bevel
de vermeldingen bevat die relevant zijn om de gemachtigde ambtenaar in staat te stellen
zonder risico op vergissing de beoogde plaats te vinden (Art. 89bis Wetboek van
Strafvordering.)
24 december 2008
P.2008.1839.F
nr. 753

ONDERZOEKSGERECHTEN
Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoekshandeling met betrekking tot goederen –
Persoon benadeeld door een onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen – Verzoek tot
opheffing van die handeling – Beschikking – Verwerping – Hoger beroep – Eerder arrest
dat de verjaring van de strafvordering vaststelt.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling vaststelt dat, met betrekking tot een
gerechtelijk onderzoek, bij eerder arrest de verjaring van de strafvordering werd
vastgesteld, kan dit onderzoeksgerecht, gevat van een hoger beroep tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter die uitspraak deed over een verzoek tot opheffing van het in het
kader van hoger bedoeld gerechtelijk onderzoek bevolen beslag op fondsen en op een
juwelencollectie, geen uitspraak meer doen over dit beslag vermits de strafvordering niet
meer aanhangig is. (Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art.
61quater, § 5 Wetboek van Strafvordering.)
22 januari 2008
P.2007.1421.N
nr. 48
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op het verloop van het onderzoek –
Verzoekschrift – Beslissing – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder zich uit te spreken over
de regelmatigheid van het strafonderzoek of over de ontvankelijkheid van de ermee
gepaard gaande strafvordering, uitspraak doet over een verzoekschrift, gegrond op artikel
136, tweede lid, Sv., is niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep (Artikelen 136 en
416, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
23 januari 2008
P.2007.1420.F
nr. 52
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Redengeving – Vordering van het openbaar
ministerie – Overnemen van de redenen.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling ertoe om
in haar arrest de redenen van de vordering van het openbaar ministerie weer te geven die
zij verklaart over te nemen
6 februari 2008
P.2007.1533.F
nr. 88
Kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethoden – Controle van het
vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling – Onmiddellijk
cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
De vernietiging van artikel 235ter, § 6, Sv. door het arrest nr. 105/07 van het
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Grondwettelijk Hof van 19 juli 2007, verleent aan de inverdenkinggestelde niet het recht
om vóór het eindarrest of eindvonnis cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing van
de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 235ter, §§ 1 tot 5 van
het voormelde wetboek, de controle van het vertrouwelijk dossier uitoefent
13 februari 2008
P.2008.0035.F
nr. 107
Beschikking van de raadkamer – Verwijzing – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde
– Ontvankelijkheid.
Het hoger beroep van een inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot verwijzing van
de raadkamer is niet ontvankelijk wanneer de grieven die door de inverdenkinggestelde in
zijn conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling zijn geformuleerd, geen
betrekking hebben op de gevallen die in artikel 135, § 2, Sv., zijn bedoeld, aangezien zij
niet in een schriftelijke conclusie voor de raadkamer zijn aangevoerd of niet gericht zijn
tegen de beroepen beschikking in zoverre die de inverdenkinggestelde naar de
correctionele rechtbank verwees, of geen grond van niet–ontvankelijkheid van de
strafvordering aanvoeren die eerst nà het debat voor de raadkamer is ontstaan
13 februari 2008
P.2007.1778.F
nr. 106
Kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethoden – Controle van het
vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling – Onmiddellijk
cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Prejudiciële vraag – Grondwettelijk Hof –
Verplichting tot het stellen van de vraag – Grenzen – Dringende vraag en uitspraak met
een voorlopig karakter.
Een rechtscollege is, krachtens artikel 26, § 3, Bijzondere Wet Arbitragehof, behalve
wanneer ernstige twijfel bestaat over de verenigbaarheid van een wet, een decreet of een
in artikel 134 G.W. bedoelde regel met één van de in paragraaf 1 bedoelde regels of
artikelen van de Grondwet en geen vraag of beroep met hetzelfde onderwerp bij het
voormelde Hof aanhangig is, in het geval de vordering spoedeisend is en de uitspraak
over de vordering slechts een voorlopig karakter heeft, niet ertoe gehouden een
prejudiciële vraag te stellen; aangezien de beslissing die met toepassing van artikel 235ter
Sv. is gewezen, voorlopig van aard is en de rechtspleging dringend is omdat de
inverdenkinggestelde zich in voorlopige hechtenis bevindt en wegens de noodzaak om de
redelijke termijn te eerbiedigen die bij artikel 5.3, E.V.R.M. wordt gewaarborgd, kan,
doch hoeft het Hof geen prejudiciële vraag te stellen wanneer er ernstige twijfel bestaat
omtrent de grondwettelijkheid van de toe te passen regel, doch evenwel verschillende
vragen met hetzelfde voorwerp, die door het Hof aan het Grondwettelijk Hof zijn gericht,
bij dat Hof aanhangig zijn
13 februari 2008
P.2008.0035.F
nr. 107
Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Handhaving – Beslissing – Artikel
149, Gw. (1994) – Toepassing.
Artikel 149 G.W. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten
over de handhaving van de maatregel van vrijheidsberoving die met toepassing van artikel
72 Vreemdelingenwet is genomen (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 71 en 72 Wet van
15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.)
5 maart 2008
P.2008.0235.F
nr. 157
Openbaar ministerie – Vordering tot regeling van de rechtspleging – Uitvoering van
bijkomende onderzoekshandeling – Vereiste van nieuwe vordering.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het openbaar ministerie een nieuwe
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vordering tot regeling van rechtspleging dient uit te brengen na de uitvoering van een
bijkomende onderzoekshandeling
11 maart 2008
P.2007.1717.N
nr. 168
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Regeling van de rechtspleging – Weigering tot
bijkomende onderzoekshandelingen.
Het betwisten bij de regeling van de rechtspleging van de beslissing van de raadkamer dat
geen bijkomend onderzoek noodzakelijk is, is geen middel omtrent de regelmatigheid van
de verwijzingsbeschikking en heeft evenmin betrekking op een onregelmatigheid, een
verzuim of een nietigheid zoals bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering,
zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is (Art. 416 Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2008
P.2007.1717.N
nr. 168
Regeling van de rechtspleging – Redengeving – Artikel 149, Grondwet 1994 –
Toepasselijkheid.
Artikel 149, Grondwet, is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die de
rechtspleging regelen, aangezien hun beslissingen geen vonnissen zijn in de zin van dat
artikel
11 maart 2008
P.2007.1717.N
nr. 168
Regeling van de rechtspleging – Artikel 6, E.V.R.M. – Toepasselijkheid.
Het artikel 6 E.V.R.M. is niet toepasselijk op het onderzoeksgerecht dat de rechtspleging
regelt
11 maart 2008
P.2007.1717.N
nr. 168
Regeling van de rechtspleging – Conclusie – Betwisting van het feitelijk bestaan van
voldoende bezwaren – Motivering.
Wanneer bij de regeling van de rechtspleging een conclusie betwist of aanvoert dat er
voldoende bezwaren bestaan, beantwoordt het onderzoeksgerecht dit verweer door zijn
onaantastbare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan (Artikelen 128, 129, 130,
229, en 230 Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2008
P.2007.1717.N
nr. 168
Kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie – Onderzoek bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk
onderzoek – Verplichting.
Het onderzoek van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie waarmee
de kamer van inbeschuldigingstelling bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek of op
het einde van het gerechtelijk onderzoek is belast, is verplicht en is een substantieel
vormvereiste (Art. 235ter Wetboek van Strafvordering.)
19 maart 2008
P.2008.0319.F
nr. 192
Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de
rechtspleging – Rechtstreekse aanhangigmaking op verzoek van een partij –
Ontvankelijkheid.
Artikel 235bis Sv. verbiedt dat in de loop van het gerechtelijk onderzoek, de zaak
rechtstreeks bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig wordt gemaakt, met het
oog op de nietigverklaring van een onregelmatige handeling of het onderzoek van de
regelmatigheid van de rechtspleging, zodat dit gerecht dat onderzoek louter op grond van

– 234 –
een daartoe strekkend verzoekschrift van een partij niet kan verrichten
19 maart 2008
P.2007.1674.F

nr. 190

Kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie – Onderzoek bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk
onderzoek – Verzuim – Regularisatie door een toezicht na de aanhangigmaking van de
zaak bij het vonnisgerecht – Wettigheid.
De rechtspleging die bij artikel 189ter Sv. is bepaald, maakt het niet mogelijk om, nadat
de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, het verzuim goed te maken van de
substantiële vormvereisten die bij artikel 235ter van het voormelde wetboek zijn
voorgeschreven
19 maart 2008
P.2008.0319.F
nr. 192
Uitlevering – Uitvoerbaarverklaring van een vreemd aanhoudingsbevel – Onderzoek van
de regelmatigheid van de buitenlandse rechtspleging of akten – Bevoegdheid.
De Belgische onderzoeksgerechten moeten, bij de uitvoerbaarverklaring van een door
buitenlandse overheden verleend bevel tot aanhouding met het oog op uitlevering, nagaan
of de overgelegde titel aan de vereisten van de Uitleveringswet voldoet; zij zijn niet
bevoegd om de regelmatigheid na te gaan van de in het buitenland gevoerde
uitleveringsprocedure, noch van de akten betreffende de verzoeken tot uitlevering of de
bevelen tot aanhouding die daartoe in het buitenland werden uitgevaardigd (Art. 3 Wet
van 15 maart 1874 op de uitleveringen.)
1 april 2008
P.2008.0478.N
nr. 200
Uitlevering – Uitvoerbaarverklaring van een vreemd aanhoudingsbevel – Taak van het
onderzoeksgerecht.
De Belgische onderzoeksgerechten moeten, bij de uitvoerbaarverklaring van een door
buitenlandse overheden verleend bevel tot aanhouding met het oog op uitlevering, nagaan
of de overgelegde titel aan de vereisten van de Uitleveringswet voldoet; zij zijn niet
bevoegd om de regelmatigheid na te gaan van de in het buitenland gevoerde
uitleveringsprocedure, noch van de akten betreffende de verzoeken tot uitlevering of de
bevelen tot aanhouding die daartoe in het buitenland werden uitgevaardigd (Art. 3 Wet
van 15 maart 1874 op de uitleveringen.)
1 april 2008
P.2008.0478.N
nr. 200
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden
– Controle – Regelmatigheid van de procedure – Onderzoek overschrijding van de
redelijke termijn – Bevoegdheid.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 235ter van het
Wetboek van Strafvordering kennis neemt van de zaak en bij die gelegenheid door de
inverdenkinggestelde geroepen wordt uitspraak te doen over de overschrijding van de
redelijke termijn en de gevolgen daarvan op het verdere verloop van de procedure, moet
zij toepassing maken van artikel 235bis, § 1, § 2 en § 3 van hetzelfde Wetboek en dient
zij, als nationale instantie zoals bedoeld in artikel 13 EVRM, overeenkomstig voormeld
artikel 235 bis Sv. over dit geschilpunt dat de regelmatigheid van de procedure betreft,
een debat op tegenspraak te houden en uitspraak te doen.
8 april 2008
P.2007.1903.N
nr. 209
Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechten van de Mens – Verdrag Rechten van de
Mens – xxx – Regeling van de rechtspleging – Regelmatigheid van de procedure –
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Onderzoek overschrijding van de redelijke termijn – Bevoegdheid.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 235ter van het
Wetboek van Strafvordering kennis neemt van de zaak en bij die gelegenheid door de
inverdenkinggestelde geroepen wordt uitspraak te doen over de overschrijding van de
redelijke termijn en de gevolgen daarvan op het verdere verloop van de procedure, moet
zij toepassing maken van artikel 235 bis, § 1, § 2 en § 3 van hetzelfde Wetboek en dient
zij, als nationale instantie zoals bedoeld in artikel 13 EVRM, overeenkomstig voormeld
artikel 235bis Sv. over dit geschilpunt dat de regelmatigheid van de procedure betreft, een
debat op tegenspraak te houden en uitspraak te doen.
8 april 2008
P.2007.1903.N
nr. 209
Regeling van de rechtspleging – Exceptie van onbevoegdheid.
Artikel 539, Wetboek van Strafvordering, dat hoger beroep toelaat tegen de beslissing
betreffende een door de verdachte of inverdenkinggestelde, openbaar ministerie of
burgerlijke partij opgeworpen exceptie van onbevoegdheid betreft de onbevoegdheid van
de raadkamer zelf en niet alleen die van het vonnisgerecht; bovendien moet de exceptie
van onbevoegdheid zijn opgeworpen bij de raadkamer en kan ze niet voor het eerst
aangevoerd worden bij de kamer van inbeschuldigingstelling door een hoger beroep tegen
de verwijzingsbeschikking
22 april 2008
P.2007.1863.N
nr. 240
Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Handhaving van de voorlopige hechtenis –
Afzonderlijke beschikking – Hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing – Kamer
van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Bevoegdheid – Regeling van de
rechtspleging.
Wanneer de raadkamer de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen en zijn voorlopige hechtenis bij afzonderlijke beschikking heeft gehandhaafd, is
de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij het hoger beroep aanhangig is gemaakt
tegen de beschikking tot verwijzing, niet bevoegd om over de handhaving van de
voorlopige hechtenis uitspraak te doen, ook niet wanneer zij de beschikking waarbij de
rechtspleging wordt geregeld, vernietigt of wijzigt; in dergelijk geval loopt de hechtenis
verder door op grond van de afzonderlijke beschikking van de raadkamer (Artikelen 26, §
3, en 30, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
23 april 2008
P.2008.0588.F
nr. 247
Burgerlijke partijstelling – Ontvankelijkheid – Vereiste – Territoriale bevoegdheid van de
onderzoeksrechter of de onderzoeksgerechten – Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht
om de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling te onderzoeken.
Overeenkomstig artikel 63 Wetboek van Strafvordering is voor de ontvankelijkheid van
de burgerlijke partijstelling vereist dat de burgerlijke partij aantoont dat zij het slachtoffer
van een misdrijf kan geweest zijn, maar niet dat de onderzoeksrechter of de
onderzoeksgerechten daarenboven territoriaal bevoegd zouden zijn om de feiten te
onderzoeken, aangezien de territoriale onbevoegdheid niet leidt tot ontzegging van het
recht op onderzoek, wel tot ontslag van onderzoek met doorverwijzing naar de bevoegde
rechtbank; daaruit volgt dat de onderzoeksgerechten de ontvankelijkheid van de
burgerlijke partijstelling kunnen onderzoeken ook voor telastleggingen waarvoor zij
territoriaal onbevoegd zouden zijn
6 mei 2008
P.2008.0212.N
nr. 271
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Burgerlijke partijstelling – Ontvankelijkheid – Vereiste – Territoriale bevoegdheid van de
onderzoeksrechter of de onderzoeksgerechten.
Overeenkomstig artikel 63 Wetboek van Strafvordering is voor de ontvankelijkheid van
de burgerlijke partijstelling vereist dat de burgerlijke partij aantoont dat zij het slachtoffer
van een misdrijf kan geweest zijn, maar niet dat de onderzoeksrechter of de
onderzoeksgerechten daarenboven territoriaal bevoegd zouden zijn om de feiten te
onderzoeken, aangezien de territoriale onbevoegdheid niet leidt tot ontzegging van het
recht op onderzoek, wel tot ontslag van onderzoek met doorverwijzing naar de bevoegde
rechtbank; daaruit volgt dat de onderzoeksgerechten de ontvankelijkheid van de
burgerlijke partijstelling kunnen onderzoeken ook voor telastleggingen waarvoor zij
territoriaal onbevoegd zouden zijn
6 mei 2008
P.2008.0212.N
nr. 271
Kamer van inbeschuldigingstelling – Beschikking van de onderzoeksrechter tot
vervreemding van in beslag genomen
– Uitspraak over het hoger beroep –
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger
beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die met toepassing van artikel
61sexies, Wetboek van Strafvordering beslist tot de vervreemding van een in beslag
genomen vermogensbestanddeel bevat geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in een
der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, van hetzelfde wetboek, zodat het
cassatieberoep niet ontvankelijk is.
13 mei 2008
P.2008.0487.N
nr. 289
Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafrechtelijk kort geding – Onderzoek van de
regelmatigheid van het beslag – Inzage van het dossier.
Het geheim van het onderzoek dat is vastgelegd in art. 57, § 1, eerste lid, Sv., kan
rechtvaardigen dat wordt overgegaan tot het toezicht op de regelmatigheid van het beslag
zonder dat de beslagene inzage heeft gekregen van het volledige onderzoeksdossier
14 mei 2008
P.2008.0188.F
nr. 294
Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafrechtelijk kort geding – Cassatieberoep –
Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Buiten het geval waarin de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan over
de regelmatigheid van de in het verzoekschrift bedoelde onderzoekshandeling, zijn haar
beslissingen die met toepassing van art. 61quater, Sv., zijn gewezen, voorbereidende
arresten en arresten van onderzoek, en kan daartegen geen cassatieberoep worden
ingesteld vóór het eindvonnis of eindarrest ter zake
14 mei 2008
P.2008.0186.F
nr. 293
Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek – Toezicht op de regelmatigheid van de
rechtspleging – Eerbiediging van het beginsel van het recht op tegenspraak.
Wanneer het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, in het kader van het
toezicht op de regelmatigheid van een procesakte, zich baseert op het onderzoek van
gegevens die haar tijdens het beraad zijn medegedeeld en niet aan tegenspraak zijn
onderworpen, miskent dat arrest het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht
van verdediging (Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.)
14 mei 2008
P.2008.0186.F
nr. 293
Regeling van de rechtspleging – Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Handhaving
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van de voorlopige hechtenis – Afzonderlijke beschikking
inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Bevoegdheid.

–

Kamer

van

Wanneer de raadkamer de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen en zijn voorlopige hechtenis bij afzonderlijke beschikking heeft gehandhaafd, is
de kamer van inbeschuldigingstelling niet bevoegd om over de handhaving van de
voorlopige hechtenis uitspraak te doen, zodat de zaak noch door hoger beroep tegen de
beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis, noch door een verzoekschrift tot
invrijheidstelling, bij haar aanhangig kan worden gemaakt (Artikelen 26, § 3, 27, § 1, en
30, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
21 mei 2008
P.2008.0746.F
nr. 310
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging
omstandigheden – Bevoegdheid – Draagwijdte.

–

Misdaad

–

Verzachtende

Het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel spreekt zich niet uit over de strafvordering; hieruit volgt dat wanneer
het misdrijf dat het voorwerp uitmaakt van het Europees aanhoudingsbevel een misdaad
is, dit onderzoeksgerecht geen verzachtende omstandigheden in aanmerking kan nemen
die verantwoorden dat slechts correctionele straffen worden uitgesproken, zodat een
kortere verjaringstermijn van toepassing is. (Artikelen 4, 4° en 17, § 4 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322
Uitlevering gevraagd aan België – Buitenlands bevel tot aanhouding – Exequatur –
Toezicht op de voorwaarden – Ernstige risico's op flagrante rechtsweigering, foltering of
onmenselijke en onterende – Draagwijdte van het toezicht.
Artikel 2bis, tweede lid, Uitleveringswet, ingevoegd bij artikel 4 Wet 15 mei 2007,
krachtens welk geen uitlevering kan worden toegestaan wanneer er ernstige risico's
bestaan dat de persoon, indien hij wordt uitgeleverd, in de verzoekende Staat wordt
onderworpen aan flagrante rechtsweigering, foltering of onmenselijke en onterende
behandeling, legt een algemene uitleveringsvoorwaarde op; de onderzoeksgerechten zijn
bevoegd na te gaan of die voorwaarde vervuld is; om dat te kunnen nagaan, dienen zij
zich derhalve op zijn minst ervan te vergewissen of er geen ernstige en duidelijke reden is
die het onmogelijk maakt aan de voormelde voorwaarde te voldoen
28 mei 2008
P.2008.0680.F
nr. 327
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Artikel 6.1
E.V.R.M. – Redelijke termijn – Overschrijding.
Ofschoon artikel 6 E.V.R.M. met name aan de vervolgde persoon het recht toekent om,
binnen een redelijke termijn, over de gegrondheid van de tegen hem ingestelde vervolging
te horen beslissen, kan het onderzoeksgerecht de eventuele overschrijding van een
dergelijke termijn en de gevolgen ervan, alleen in aanmerking nemen bij de beoordeling
van de bewijsvoering en de eerbiediging van het recht van verdediging, vermits het dit
niet kan doen bij de beoordeling van het bewijs
28 mei 2008
P.2008.0216.F
nr. 323
Uitlevering gevraagd aan België – Buitenlands bevel tot aanhouding – Exequatur –
Toezicht op de wettelijke en verdragsrechtelijke voorwaarden.
Wanneer de onderzoeksgerechten, in het geval van een verzoek tot uitlevering, uitspraak
doen over de uitvoerbaarheid van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot
aanhouding of een gelijkwaardige titel, gaan zij, met eerbiediging van het recht van
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verdediging, na of de overgelegde titel aan de wettelijke en verdragsrechtelijke vereisten
inzake uitlevering voldoet
28 mei 2008
P.2008.0680.F
nr. 327
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Artikel 6.1
E.V.R.M. – Eerlijke behandeling van de zaak – Beoordeling.
Artikel 6 E.V.R.M. kan van toepassing zijn vooraleer de zaak bij de bodemrechter
aanhangig wordt gemaakt, maar alleen in zoverre de niet–naleving van de vereisten ervan
de eerlijke behandeling van de zaak ernstig en onherstelbaar in het gedrang dreigt te
brengen
28 mei 2008
P.2008.0216.F
nr. 323
Raadkamer – Voorlopige hechtenis – Douane en accijnzen – Voorlopige invrijheidstelling
tegen borgstelling – Artikel 114, tweede lid, Sv. – Bevoegdheid.
Uit artikel 114, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat de voorlopige
invrijheidstelling tegen borgstelling in elke stand van de zaak gevraagd en verleend kan
worden, volgt niet dat de raadkamer uitsluitend bevoegd is om te beslissen over een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.
10 juni 2008
P.2008.0831.N
nr. 362
Regeling van de rechtspleging – Raadkamer – Beschikking van verwijzing – Begrip.
De beschikking van de raadkamer waarbij wordt vastgesteld dat de rechtspleging niet kan
geregeld worden is geen verwijzingsbeschikking zoals bedoeld in artikel 135, § 2,
Wetboek van Strafvordering, waartegen de inverdenkinggestelde hoger beroep en
vervolgens onmiddellijk cassatieberoep kan instellen
24 juni 2008
P.2008.0339.N
nr. 391
Regeling van de rechtspleging – Beschikking van de raadkamer – Inverdenkinggestelde –
Hoger beroep – Gelijkheidsbeginsel.
De beperking die artikel 135, tweede lid, Wetboek van Strafvordering stelt aan het recht
van hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikkingen van de raadkamer,
schendt het gelijkheidsbeginsel van de artikelen 10 en 11 Grondwet niet
24 juni 2008
P.2008.0339.N
nr. 391
Raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Beschikking die verzuimt uitspraak te doen
over bepaalde telastleggingen – Aanvullende beschikking die het verzuim goedmaakt.
De aanvullende beschikking waarmee de raadkamer een verzuim van haar eerste
beslissing om over bepaalde telastleggingen uitspraak te doen, goedmaakt, door deze aan
te vullen, maakt geen deel uit van eerstgenoemde beschikking.
25 juni 2008
P.2008.0801.F
nr. 398
Raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Beschikking die verzuimt uitspraak te doen
over bepaalde telastleggingen – Hoger beroep – Aanvullende beschikking die het verzuim
goedmaakt.
De aanvullende beschikking waarmee de raadkamer een verzuim van haar eerste
beslissing om over bepaalde telastleggingen uitspraak te doen, goedmaakt, door deze aan
te vullen, kan worden gewezen vooraleer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak
heeft gedaan over het hoger beroep tegen deze eerste beschikking.
25 juni 2008
P.2008.0801.F
nr. 398
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Raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Beschikking die verzuimt uitspraak te doen
over bepaalde telastleggingen – Verzuim – Aard – Verschrijving.
Artikel 799 Ger.W., dat de verbetering van een beslissing doet afhangen van de
voorwaarde dat daartegen geen rechtsmiddel hangende is, geldt niet voor de
daaropvolgende beschikking waarbij de raadkamer, door het herstel van een verzuim om
uitspraak te doen van haar eerste beslissing, haar rechtsmacht volledig uitoefent met
betrekking tot de regeling van de rechtspleging; een dergelijk verzuim is immers geen
verschrijving in de zin van artikel 794 van het voormelde wetboek. (Artikelen 794 en 799
Gerechtelijk Wetboek.)
25 juni 2008
P.2008.0801.F
nr. 398
Raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Misdaad – Verzachtende omstandigheden
– Beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank – Burgerlijke partij – Hoger
beroep – Ontvankelijkheid.
De omschrijving van de misdrijven zoals die uit de beslissingen van de
onderzoeksgerechten voortvloeit, is behoudens wanneer een wettelijke verschoningsgrond
wordt aangenomen niet bindend voor de bodemrechter die, met eerbiediging van het recht
van verdediging van alle partijen, aan de feiten hun juiste omschrijving moet geven, ook
als dat tot een onbevoegdverklaring leidt; de burgerlijke partij kan bijgevolg, bij gebrek
aan belang, geen hoger beroep instellen tegen een beschikking die, met aanneming van
verzachtende omstandigheden, de dader van een misdaad regelmatig naar de correctionele
rechtbank verwijst (Art. 135, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
25 juni 2008
P.2007.1364.F
nr. 395
Raadkamer – Beschikking – Openbaar ministerie en burgerlijke partij – Recht om hoger
beroep in te stellen – Voorwaarde – Belang.
Niettegenstaande de algemene bewoordingen waarin het is gesteld, heeft artikel 135, § 1,
Sv., het recht van het openbaar ministerie en de burgerlijke partij om hoger beroep in te
stellen niet vrijgesteld van de vereiste van een bijzonder juridisch belang als algemene
voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel; bij de beoordeling van dat
belang speelt niet de subjectieve voorkeur van de appellant een rol, maar wel of de
beslissing nadelig is voor de rechtsvordering die hij uitoefent (Art. 135, § 1 Wetboek van
Strafvordering.)
25 juni 2008
P.2007.1364.F
nr. 395
Regeling van de rechtspleging – Raadkamer – Beschikking tot verwijzing van
verschillende inverdenkinggestelden – Gedetineerde inverdenkinggestelde – Termijn om
hoger beroep in te stellen verminderd tot vierentwintig uur – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Termijn om uitspraak te doen.
Uit de omstandigheid dat de termijn om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking
tot verwijzing, wordt verminderd tot vierentwintig uur wanneer één van de
inverdenkinggestelden is opgesloten, vloeit niet voort dat de kamer van
inbeschuldigingstelling in dat geval uitspraak moet doen binnen de termijn van vijftien
dagen als bepaald bij artikel 30, §3, Wet Voorlopige Hechtenis. (Art. 30, § 3 Wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 135, § 4 Wetboek van Strafvordering.)
25 juni 2008
P.2008.0801.F
nr. 398
Uitlevering gevraagd aan België – Buitenlands bevel tot aanhouding – Exequatur –
Toezicht op de wettelijke en verdragsrechtelijke voorwaarden.
Wanneer de onderzoeksgerechten, in het geval van een verzoek tot uitlevering, uitspraak
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doen over de uitvoerbaarheid van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot
aanhouding of een gelijkwaardige titel, gaan zij, met eerbiediging van het recht van
verdediging, na of de overgelegde titel aan de wettelijke en verdragsrechtelijke vereisten
inzake uitlevering voldoet
29 juli 2008
P.2008.0985.F
nr. 427
Uitlevering gevraagd aan België – Buitenlands bevel tot aanhouding – Exequatur –
Toezicht op de voorwaarden – Non–discriminatieclausule – Draagwijdte van het toezicht.
Artikel 2bis, eerste lid, Uitleveringswet, ingevoegd bij artikel 3, Wet 31 juli 1985,
krachtens hetwelk de uitlevering niet kan worden toegestaan wanneer er ernstige redenen
bestaan om aan te nemen dat het verzoek gedaan is met de bedoeling een persoon te
vervolgen of te straffen op grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit of politieke
gezindheid, dan wel dat de positie van de betrokkene om één van deze redenen ongunstig
dreigt te worden beïnvloed, legt een algemene uitleveringsvoorwaarde op; de
onderzoeksgerechten zijn bevoegd na te gaan of die voorwaarde vervuld is; om dat te
kunnen nagaan, dienen zij zich derhalve op zijn minst ervan te vergewissen dat er geen
ernstige en duidelijke reden is die het onmogelijk maakt aan de voormelde voorwaarde te
voldoen
29 juli 2008
P.2008.0985.F
nr. 427
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de bijzondere opsporingsmethoden –
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Is niet ontvankelijk het onmiddellijk cassatieberoep gericht tegen een beslissing van de
kamer van inbeschuldigingstelling gewezen in een rechtspleging bij toepassing van artikel
235ter Wetboek van Strafvordering waarbij controle wordt uitgeoefend over de toepassing
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie
bedoeld in § 1. Enkel de magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling hebben he
(recht dit vertrouwelijk dossier in te zien.De voorzitter van de kamer van
inbeschuldigingstelling neemt de nodige maatregelen ter Artikelen 235ter en 416 Wetboek
van Strafvordering.)

beveiliging van het vertrouwelijk dossier. Hij bezorgt het vertrouwelijk dossier, na
kennisname ervan, onmiddellijk aan het openbaar ministerie terug. § 4. In het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de inhoud
van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de 12
augustus 2008
P.2008.1065.N
nr. 430
Vreemdelingen – Administratieve beslissing – Maatregel van vrijheidsberoving –
Redengeving – Bevoegdheid.
De onderzoeksgerechten gaan na of de maatregelen van vrijheidsberoving in
overeenstemming zijn met de wet, zonder dat zij zich over hun gepastheid mogen
uitspreken; daaruit volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet had kunnen
beoordelen of de minister of zijn gemachtigde, alvorens een dergelijke maatregel te
nemen, de vreemdeling had moeten vragen om het grondgebied op eigen kracht te
verlaten (Artikelen 7, tweede en derde lid, en 72, tweede lid Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
26 augustus 2008
P.2008.1287.F
nr. 437
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Is ontvankelijk het onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
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inbeschuldigingstelling dat bij toepassing van artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering,
de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie controleert
2 september 2008
P.2008.1317.N
nr. 441
Verwijzing naar het vonnisgerecht – Feiten waarvoor de burgerlijke partijstelling
eventueel onontvankelijk is – Feiten opgenomen in de verwijzingsvordering van de
procureur des Konings.
Het onderzoeksgerecht kan een verdachte op regelmatige wijze verwijzen naar de
rechtbank voor feiten waarvoor de burgerlijke partijstelling eventueel onontvankelijk
blijkt te zijn maar waarvoor de procureur des Konings in zijn eindvordering de verwijzing
vordert (Art. 130 Wetboek van Strafvordering.)
9 september 2008
P.2008.0008.N
nr. 457
Raadkamer – Verwijzingsbeschikking – Correctionalisering – Verzachtende
omstandigheden – Overname van de redenen van de vordering – Verzuim om in de
beschikking de wettelijke bepalingen te vermelden betreffende de correctionalisering.
Het vonnisgerecht kan niet oordelen dat de correctionalisering van een misdaad niet
regelmatig is gebeurd, alleen omdat de raadkamer heeft verzuimd in de
verwijzingsbeschikking het artikel 2 Wet Verzachtende Omstandigheden aan te wijzen
24 september 2008
P.2008.0634.F
nr. 500
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden gelast door het.
Het vonnisgerecht en de voorzitter van het hof van assisen kunnen de kamer van
inbeschuldigingstelling slechts belasten met de controle over de in de loop van het
onderzoek toegepaste bijzondere opsporingsmethoden, wanneer na de behoorlijk
uitgevoerde controle bij de afsluiting van het vooronderzoek of van het gerechtelijk
onderzoek, concrete gegevens aan het licht zijn gekomen welke kunnen wijzen op het
bestaan van een verzuim, een onregelmatigheid, een nietigheid of de niet–
ontvankelijkheid van de strafvordering en die nog niet door de kamer van
inbeschuldigingstelling gekend waren op het ogenblik waarop deze haar controle
krachtens artikel 235ter Wetboek van Strafvordering uitoefende (Artikelen 189ter, 235ter
en 335bis Wetboek van Strafvordering.)
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden bij toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering – Aard
– Tijdstip.
De controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie, waarmee de kamer van inbeschuldigingstelling ingevolge artikel 235ter
Wetboek van Strafvordering belast is, is verplicht en moet gebeuren bij het afsluiten van
het opsporingsonderzoek, vooraleer het openbaar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding
overgaat, of op het einde van het gerechtelijk onderzoek, vooraleer het openbaar
ministerie waaraan de onderzoeksrechter het dossier met toepassing van artikel 127, § 1,
eerste lid, van het voormelde wetboek, heeft overgezonden, vordert zoals in § 1, tweede
lid, van datzelfde artikel wordt bedoeld (Artikelen 127, eerste en tweede lid, en 235ter
Wetboek van Strafvordering.)
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
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opsporingsmethoden gelast door het – Bevoegdheid – Beslissing – Cassatieberoep –
Vernietiging – Uitbreiding van de cassatie – Verwijzing.
Wanneer het Hof een beslissing van het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, vernietigt waarbij de rechters zich bevoegd achtten om kennis te
nemen van de door de bodemrechter bevolen controle van de toegepaste bijzondere
opsporingsmethoden, breidt het Hof de cassatie uit tot de beslissing die de zaak onwettig
terug heeft verwezen naar het openbaar ministerie om de controle bepaald in artikel
235ter Wetboek van Strafvordering te doen verrichten, en tot de beschikking van de
raadkamer die de zaak naar de correctionele rechtbank heeft verwezen zonder dat de
voorafgaande controle van de bijzondere opsporingsmethoden was gebeurd (Artikelen
189ter, 235ter en 408, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over toepassing van bijzondere
opsporingsmethoden bij afsluiten van opsporingsonderzoek of van gerechtelijk onderzoek
– Verzuim – Regularisatie door een controle gelast door het vonnisgerecht – Wettigheid.
De rechtsplegingen bepaald bij de artikelen 189ter en 335bis Wetboek van Strafvordering,
maken het niet mogelijk om, nadat de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt,
het verzuim goed te maken van de bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering
omschreven controle van de bijzondere opsporingsmethoden van observatie en infiltratie
(Artikelen 189ter, 235ter en 335bis Wetboek van Strafvordering.)
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Is ontvankelijk het onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat bij toepassing van artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering
de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie controleert (Artikelen 235ter
en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547
Bijkomende onderzoekshandeling – Weigering door de onderzoeksrechter – Hoger beroep
– Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Aard van de beslissing – Regeling van de
rechtspleging – Zelfde magistraat – Wraking – Oorzaken.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van art.
61quinquies, Sv., oordeelt over het hoger beroep van de partij tegen de weigering van de
onderzoeksrechter tot het verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling, heeft niets
uitstaande met de regeling van de rechtspleging en is een beslissing alvorens recht te doen
in de zin van de uitzonderingsbepaling van art. 828, 9°, 1, Ger.W., zodat de
omstandigheid dat een bijkomende onderzoekshandeling daarvoor reeds werd geweigerd
er niet aan in de weg staat dat de magistraat die aan deze uitspraak heeft medegewerkt,
deelneemt aan de beoordeling van de vordering tot regeling van de rechtspleging (Art.
828, 9°, 1 Gerechtelijk Wetboek.)
17 oktober 2008
C.2008.0464.N
nr. 560
Bijkomende onderzoekshandeling – Weigering door de onderzoeksrechter – Hoger beroep
– Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Regeling van de rechtspleging – Zelfde
magistraat – Wraking – Oorzaken – Wettige verdenking – Onafhankelijkheid –
Onpartijdigheid.
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inbeschuldigingstelling, in toepassing van art. 61quinquies, Sv., meegewerkt hebben
vervolgens deelnemen aan de beoordeling van de vordering tot regeling van de
rechtspleging, is op zich beschouwd niet van die aard dat het bij de verzoeker tot wraking
en bij derden gewettigde verdenking zou kunnen doen ontstaan over de geschiktheid van
die magistraten om met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te
doen. (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Artikelen 61quinquies en 127 Wetboek van Strafvordering; Art.
828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
17 oktober 2008
C.2008.0464.N
nr. 560
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie – Rechtspleging – Artikel 235ter, § 2, tweede en derde lid, Sv. –
Zitting waarop de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij worden gehoord –
Vereiste van de aanwezigheid van het openbaar ministerie.
Artikel 235ter, § 2, tweede en derde lid, Wetboek van Strafvordering die bepalen dat de
kamer van inbeschuldigingstelling, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de
partijen, de opmerkingen van de procureur–generaal hoort, en op dezelfde wijze de
burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde hoort, houdt niet in dat de procureur–
generaal niet aanwezig mag zijn bij het horen van de burgerlijke partij of de
inverdenkinggestelde; het houdt integendeel in dat wanneer de procureur–generaal niet
aanwezig was, de rechtspleging van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering door
nietigheid is aangetast
28 oktober 2008
P.2008.0706.N
nr. 587
Kamer van inbeschuldigingstelling – Artikel 235ter Sv. – Controle van de regelmatigheid
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en – Termijn van dertig dagen voor de
uitspraak – Overschrijding.
De enkele omstandigheid dat de uitspraak van de kamer van inbeschuldigingstelling de in
artikel 235ter, § 2, eerste lid, Wet van Strafvordering daarvoor bepaalde termijn van dertig
dagen overschrijdt, heeft niet de nietigheid van de uitspraak tot gevolg.
28 oktober 2008
P.2007.0765.N
nr. 585
Kamer van inbeschuldigingstelling – Artikel 235ter Sv. – Controle van de regelmatigheid
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en – Observatie – Voorafgaande
schriftelijke machtiging door de procureur des Konings – Verplichtingen van de kamer
van inbeschuldigingstelling.
Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering schrijft niet voor dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over het onderzoek van de regelmatigheid van
de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, moet
vermelden dat de voorafgaande machtiging daartoe door de procureur des Konings
schriftelijk gegeven werd.
28 oktober 2008
P.2007.0765.N
nr. 585
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie – Artikel 235ter Sv. – Draagwijdte – Controle van observatie en
infiltratie verricht vóór de inwerkingtreding van wet van 6 januari.
De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van de artikelen 189ter en
235ter Wetboek van Strafvordering belast is met de controle van een bijzondere
opsporingsmethode, heeft ook rechtsmacht om de regelmatigheid van een bijzondere
opsporingsmethode te controleren die is aangewend vóór de inwerkingtreding van de wet
van 6 januari 2003
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28 oktober 2008

P.2008.0706.N

nr. 587

Kamer van inbeschuldigingstelling – Aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie – Verwijzingsbeschikking vóór de inwerkingtreding van de
artikelen 189ter en 235ter Sv. – Geen controle van de regelmatigheid van de bijzondere
opsporingsmethoden – Navolgende inwerkingtreding van de artikel 189ter en 235ter Sv. –
Vaststelling door de vonnisrechter van het gebrek aan de in artikel 235ter Sv. bedoelde –
Beslissing om de kamer van inbeschuldigingstelling te gelasten met de controle –
Controle door de kamer van inbeschuldigingstelling – Regelmatigheid.
Wanneer de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht dateert van vóór de
inwerkingtreding, op 30 december 2005, van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering
en de thans door dat artikel verplichte controle van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie door de kamer van inbeschuldigingstelling, bij gebrek aan
wettelijk voorschrift, bijgevolg niet eerder kon worden uitgeoefend, kan de vonnisrechter,
bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt na de inwerkingtreding van artikel 235ter, bij
toepassing van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering, de kamer van
inbeschuldigingstelling alsnog gelasten deze controle uit te oefenen.(impliciet)
28 oktober 2008dan ook als cassatiebestendig aanzien.
P.2008.0706.N
Kamer van inbeschuldigingstelling – Beslissing in hoger beroep over de tenuitvoerlegging
van het Europees aanhoudingsbevel – Eenparigheid – Toepassing.
Het voorschrift van artikel 211bis, Wetboek van Strafvordering is niet van toepassing op
de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die in toepassing van artikel 17, §
4, Wet Europees Aanhoudingsbevel uitspraak moet doen in hoger beroep over de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en daarbij alleen het toezicht
bepaald bij artikel 16, § 1, tweede lid, van voormelde wet dient uit te oefenen.
4 november 2008
P.2008.1548.N
nr. 610
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de bijzondere opsporingsmethoden –
Burgerlijke partij en inverdenkinggestelde – Hoorplicht.
Ofschoon bij de rechtspleging overeenkomstig artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering
de uitoefening van het recht van verdediging van de burgerlijke partij en de
inverdenkinggestelde beperkt is tot het recht gehoord te worden buiten de aanwezigheid
van andere van die partijen, is dit verhoor een waarborg voor de verdediging in verband
met de toegepaste bijzondere opsporingsmethode; wanneer een partij niet werd gehoord
omdat haar niet regelmatig kennis werd gegeven van de vaststelling van de zaak, is dit
recht miskend.
4 november 2008
P.2008.1440.N
nr. 609
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Betwisting van de regelmatigheid van de
vrijheidsbeneming – Beoordeling door de rechter – Heterdaad.
Wanneer de verdachte voor het onderzoeksgerecht de regelmatigheid van zijn
vrijheidsbeneming betwist, is het voor hem redelijkerwijze voorzienbaar dat de rechter het
wel of niet bestaan van heterdaad onderzoekt; door aldus te handelen verschalkt hij niet de
verdachte. (Artikelen 1, 2, 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
18 november 2008
P.2008.1632.N
nr. 645

nr. 587
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Regeling van de rechtspleging – Beslissing tot verwijzing naar het vonnisgerecht –
Herstelbemiddeling – Vermelding – Verplichting.
Wanneer het onderzoeksgerecht, bij de regeling van de rechtspleging, de zaak naar het
vonnisgerecht verwijst, spreekt het geen veroordeling uit; in dat geval is het niet gehouden
om in zijn beslissing de gegevens over de herstelbemiddeling te vermelden. (Art. 130
Wetboek van Strafvordering; Art. 3ter Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
19 november 2008
P.2008.1054.F
nr. 649
Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Arrest – Hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing
ongegrond verklaard – Verzoek tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling –
Verwerping – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde, vóór de eindbeslissing op
de strafvordering, tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die, nadat
zij het hoger beroep van de voormelde inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot
verwijzing ongegrond heeft verklaard, diens verzoek tot opschorting van de uitspraak van
de veroordeling verwerpt, is niet ontvankelijk (Art. 416 Wetboek van Strafvordering.)
19 november 2008
P.2008.1054.F
nr. 649
Raadkamer – Voorlopige hechtenis – Territoriale bevoegdheid – Criterium van de
verblijfplaats van de inverdenkinggestelde.
Inzake voorlopige hechtenis stemt de territoriale bevoegdheid van de raadkamer overeen
met die van de onderzoeksrechter en de procureur des Konings; wanneer die bevoegdheid
wordt bepaald door de verblijfplaats van de inverdenkinggestelde, moet daaronder
begrepen worden de plaats waar hij werkelijk woont op het ogenblik waarop de
vervolging wordt ingesteld en niet de plaats van het huis van arrest dat hem na zijn
vrijheidsberoving opneemt. (Artikelen 23 en 62 bis, eerste lid Wetboek van
Strafvordering.)
26 november 2008
P.2008.1616.F
nr. 674
Regeling van de rechtspleging – Neerlegging van conclusie – Redengeving.
De bevoegdheid van het onderzoeksgerecht om de bezwaren te beoordelen, ontslaat dit
gerecht niet van de verplichting om te antwoorden op een conclusie ten betoge dat het ten
laste gelegde feit al dan niet strafbaar is (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek
van Strafvordering.)
3 december 2008
P.2008.1152.F
nr. 693
Inverdenkinggestelde – Verwijzing – Zelfde feit – Tweede verwijzing.
Wanneer het onderzoeksgerecht een inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen, kan het hem geen tweede maal wegens hetzelfde feit verwijzen als de
eerste beslissing tot verwijzing niet is vernietigd (Artikelen 130 en 536 Wetboek van
Strafvordering.)
3 december 2008
P.2008.1160.F
nr. 694
Vordering tot regeling van de rechtspleging door de raadkamer – Melding van plaats,
dag en uur van verschijning – Tijdig verzoekschrift tot het stellen van bijkomende
onderzoekshandelingen – Regeling van de rechtspleging spijts schorsing van de
procedure – Hoger beroep – Afwezigheid van exceptie geput uit de niet–schorsing van de
procedure – Bevestiging van de beroepen beschikking – Cassatieberoep – Middel dat de
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niet–schorsing van de procedure bekritiseert – Ontvankelijkheid.
Is nieuw, en dus niet ontvankelijk, het middel dat aanvoert dat de kamer van
inbeschuldigingstelling ten onrechte de beroepen beschikking bevestigt die de regeling
van de rechtspleging niet heeft geschorst niettegenstaande tijdig een verzoekschrift tot het
stellen van bijkomende onderzoekshandelingen werd ingediend, terwijl uit de stukken van
de rechtspleging niet blijkt dat de eiseres in cassatie het middel voor de appelrechters
heeft aangevoerd (Art. 127, §§ 2 en 3 Wetboek van Strafvordering.)
9 december 2008
P.2008.0765.N
nr. 711
Kamer van inbeschuldigingstelling – Europees aanhoudingsbevel – Facultatieve
weigeringsgrond – Motiveringsverplichting.
De kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over de uitvoering van een Europees
aanhoudingsbevel, is in beginsel enkel verplicht te motiveren waarom zij een van de in
artikel 6 Wet Europees Aanhoudingsbevel vermelde facultatieve weigeringsgronden
toepast; zij moet daarentegen niet de redenen vermelden waarom zij die gronden niet
toepast; wanneer evenwel de persoon op wie een Europees aanhoudingsbevel betrekking
heeft, de rechter vraagt een van de facultatieve weigeringsgronden van artikel 6 Wet
Europees Aanhoudingsbevel toe te passen, moet de kamer van inbeschuldigingstelling
daarop enkel een ter zake dienend antwoord geven dat steun vindt in gegevens waarover
ze beschikt.
23 december 2008
P.2008.1803.N
nr. 752

ONDERZOEKSRECHTER
Wraking – Wettige verdenking – Partijdigheid – Beoordeling.
Op een verzoek tot wraking van een onderzoeksrechter, op verdenking van partijdigheid,
beoordeelt het hof van beroep in concreto de wijze waarop de onderzoeksrechter zich
heeft uitgedrukt en oordeelt het of de aangevoerde gegevens in hun concrete context
gezien niet wijzen op enige partijdigheid in zijnen hoofde (Art. 838 Gerechtelijk
Wetboek.)
24 januari 2008
P.2008.0019.N
nr. 62
Huiszoeking – Huiszoekingsbevel – Opdracht – Beschikking – Motiveringsplicht – Perken
van de opdracht.
Het huiszoekingsbevel moet duidelijk de ruimten vermelden die in de maatregel zijn
bedoeld alsook de feiten die ermee verband houden; de politieambtenaren kunnen, op
grond van het bevel geen andere ruimten doorzoeken dan deze die in de beschikking
worden vermeld en hun speurwerk moet beperkt blijven tot het voorwerp van het bevel,
d.w.z. betrekking hebben op elementen die verband houden met de ten laste gelegde feiten
30 januari 2008
P.2008.0111.F
nr. 73
Huiszoeking – Huiszoekingsbevel – Opdracht – Beschikking – Motiveringsplicht – Perken
van de opdracht – Vermelding van de te onderzoeken ruimten.
Wanneer de beschikking tot huiszoeking het adres van een hotel preciseert, zonder
vermelding van de naam van de eigenaar, de exploitant of een gast, noch het
kamernummer of de kamernummers, maar wel het mobiele telefoonnummer opgeeft van
de gezochte gebruiker, stelt zij de officieren van gerechtelijke politie in staat om de
huiszoeking te beperken tot de lokalen die rechtstreeks of onrechtstreeks door die persoon
gebruikt kunnen worden
30 januari 2008
P.2008.0111.F
nr. 73
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Vordering van de Procureur des Konings – Vordering van een onderzoekshandeling
waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is – Onderzoeksrechter die beslist het
gehele onderzoek zelf voort te zetten.
Artikel 28septies, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, vóór het vervangen werd bij
artikel 3 van de wet van 27 december 2005, bepaalt niet dat de onderzoeksrechter, die
door de Procureur des Konings gevorderd wordt een onderzoekshandeling te verrichten
waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is zonder dat een gerechtelijk onderzoek
wordt ingesteld, alvorens te beslissen dat hij het gehele onderzoek zelf voortzet, vooraf de
onderzoeksverrichting moet uitvoeren die door de Procureur des Konings werd gevorderd
(Art. 28septies, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
26 februari 2008
P.2007.1793.N
nr. 133
Bewijsvoering – Afluistermaatregel – Met redenen omklede beschikking – Bijzondere
motiveringsvereiste – Onontbeerlijke maatregel om de waarheid aan de dag te brengen –
Redengeving.
De enkele vermelding dat andere onderzoeksdaden niet volstaan, voldoet niet aan de
bijzondere motiveringsvereiste van artikel 90quater, § 1, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, dat bepaalt dat de beschikking van de onderzoeksrechter, op straffe van
nietigheid, de redenen vermeldt waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid
aan de dag te brengen; waar de beschikking bijgevolg moet vermelden waarom de
maatregel concreet onontbeerlijk is, is de naleving van deze motiveringsplicht evenwel
niet aan bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoordingen
onderworpen, maar kan zij blijken uit de samenhang van de bewoordingen van de
beschikking
16 september 2008
P.2008.0620.N
nr. 477
Behoeften van de dienst – Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg – Aanwijzing van
een werkend rechter – Aanwijzing met terugwerkende kracht – Nietigheid.
Art. 80, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, ontneemt niet alle geldigheid aan de
beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die met terugwerkende
kracht een werkend rechter aanwijst om het ambt van onderzoeksrechter te vervullen, met
zodanig gevolg dat zij als een niet–bestaande akte zou moeten worden beschouwd; in de
veronderstelling dat de beschikking nietig is, strekt de nietigheid zich dus niet verder uit
dan tot de maatregel die de nietigheid heeft doen ontstaan. (Art. 80, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
5 november 2008
P.2008.1391.F
nr. 612
Telefoontap – Periode tijdens welke afgeluisterd kan worden – Periode van maximaal één
maand vanaf de beschikking – Vertrekpunt voor de berekening.
Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4°, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de met
redenen omklede beschikking waarbij de onderzoeksrechter machtiging verleent tot een
bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter van hetzelfde wetboek, op straffe van
nietigheid de periode vermeldt tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoefend, welke
niet langer mag zijn dan één maand te rekenen van de beslissing waarbij de maatregel
wordt bevolen, houdt in dat de datum van de beschikking het vertrekpunt vormt voor de
berekening van de termijn van één maand
25 november 2008
P.2008.1050.N
nr. 665
Territoriale bevoegdheid – Criterium van de verblijfplaats van de inverdenkinggestelde.
Inzake voorlopige hechtenis stemt de territoriale bevoegdheid van de raadkamer overeen
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met die van de onderzoeksrechter en de procureur des Konings; wanneer die bevoegdheid
wordt bepaald door de verblijfplaats van de inverdenkinggestelde, moet daaronder
begrepen worden de plaats waar hij werkelijk woont op het ogenblik waarop de
vervolging wordt ingesteld en niet de plaats van het huis van arrest dat hem na zijn
vrijheidsberoving opneemt. (Artikelen 23 en 62 bis, eerste lid Wetboek van
Strafvordering.)
26 november 2008
P.2008.1616.F
nr. 674
Huiszoeking – Bevel tot huiszoeking – Onderzoeksrechter – Opdracht – Beschikking –
Motivering – Plaats van de huiszoeking – Vereiste vermeldingen.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksrechter om de plaats van de
huiszoeking te identificeren door het adres ervan te vermelden; het volstaat dat het bevel
de vermeldingen bevat die relevant zijn om de gemachtigde ambtenaar in staat te stellen
zonder risico op vergissing de beoogde plaats te vinden (Art. 89bis Wetboek van
Strafvordering.)
24 december 2008
P.2008.1839.F
nr. 753

ONROEREND EN ROEREND GOED
Onroerende goederen uit hun aard.
De beperkte functionele bewegingen van een voorwerp dat duurzaam op een bepaalde
plaats blijft, en aldaar verbonden is met de grond, ontnemen aan dat voorwerp niet zijn
aard van onroerend goed. (Art. 518 Burgerlijk Wetboek.)
14 februari 2008
F.2005.0022.N
nr. 110

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
Burgerlijke zaken – Rechtspleging in hoger beroep – Afwezige partij – Betrekking in
hoger beroep.
Uit de bepalingen van artikel 1053, van het Gerechtelijk Wetboek, volgt dat de afwezige
partij in het hoger beroep moet worden betrokken en dat derhalve het tijdige initiatief
hiertoe moet uitgaan van een partij die de tegenwerpelijkheid van de tussen te komen
beslissing nastreeft; in de regel is dit de appellant; aan de wet is eveneens voldaan als een
geïntimeerde de afwezige partij in het hoger beroep betrekt, met het oog op de
tegenwerpelijkheid van de beslissing; deze partij kan er immers belang bij hebben dat het
hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard (Art. 1053 Gerechtelijk Wetboek.)
26 september 2008
C.2007.0416.N
nr. 510
Burgerlijke zaken – Rechtspleging in hoger beroep – Afwezige partij – Betrekking in
hoger beroep.
Uit de bepalingen van artikel 1053, van het Gerechtelijk Wetboek, volgt dat de afwezige
partij in het hoger beroep moet worden betrokken en dat derhalve het tijdige initiatief
hiertoe moet uitgaan van een partij die de tegenwerpelijkheid van de tussen te komen
beslissing nastreeft; in de regel is dit de appellant; aan de wet is eveneens voldaan als een
geïntimeerde de afwezige partij in het hoger beroep betrekt, met het oog op de
tegenwerpelijkheid van de beslissing; deze partij kan er immers belang bij hebben dat het
hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard (Art. 1053 Gerechtelijk Wetboek.)
26 september 2008
C.2007.0416.N
nr. 402
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ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE
Billijke en voorafgaande schadevergoeding – Omvang – Kosten van juridische bijstand.
Vermits de schadeloosstelling in geval van onteigening alle schadeposten moet omvatten
die de onteigende heeft geleden en die in oorzakelijk verband staan met de onteigening,
zijn de door de onteigende gemaakte kosten van juridische bijstand, die in oorzakelijk
verband staan met de onteigening, een bestanddeel van die billijke schadevergoeding
(Art. 16 Grondwet 1994.)
31 januari 2008
C.2006.0250.N
nr. 76

ONTVOERING VAN EEN KIND
Vervolging wegens niet–afgifte van een kind – Verdrag Rechten van het Kind – Artikel 3 –
Toepasselijkheid.
Artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind is niet rechtstreeks van
toepassing voor de strafrechter, bij wie de wegens schending van artikel 342 Strafwetboek
ingestelde vervolgingen aanhangig zijn; het staat de rechter die uitspraak doet over het
bestaan van dit misdrijf, niet te oordelen over het belang van de kinderen of van de
ouders, maar over de vraag of de beklaagde het omgangsrecht zoals in het belang van de
kinderen door een rechterlijke beslissing bepaald, naleeft
4 maart 2008
P.2007.1541.N
nr. 151
Vervolging wegens niet–afgifte van een kind – Maatschappelijke en medisch–
psychologische onderzoeken bevolen door de jeugdrechtbank – Aanwending van gegevens
uit de maatschappelijke en medisch–psychologische onderzoeken – Wettigheid.
Het algemene opzet van de Jeugdbeschermingswet en de finaliteit van de onderzoeken die
zij toestaat, staan eraan in de weg dat die stukken in het kader van een strafvervolging
worden aangevoerd, zelfs als de overlegging ervan gevraagd wordt door een beklaagde tot
staving van zijn verweer; de aard van het psychosociaal of medisch onderzoek dat de
jeugdrechtbank beveelt, de inmenging die het betekent in het privé– en familieleven en de
vertrouwelijkheid die de wet eraan toekent teneinde de overdracht van een volledig
opsporingsonderzoek te garanderen aan de opdrachtgevende overheid, verbieden de
aanwending van het verslag van dit onderzoek voor om het even welk ander doeleinde
dan dat waarvoor het werd uitgevoerd
4 maart 2008
P.2007.1541.N
nr. 151
Verdrag van 's Gravenhage van 25 oktober 1980 – Buitenlandse beslissing – Gezag van
gewijsde – Jeugdrechtbank – Wijziging van toestand van de kinderen – Wettigheid.
Het gezag van gewijsde van een buitenlandse beslissing die de terug keer van de kinderen
gelast die ongeoorloofd overgebracht of vastgehouden zijn in de zin van het Verdrag van
's Gravenhage van 25 oktober 1980, staat niet eraan in de weg dat de jeugdrechtbank, die
op grond van nieuwe gegevens geadieerd is, de toekomstige toestand van de kinderen
wijzigt. (Art. 387bis Burgerlijk Wetboek.)
30 oktober 2008
C.2006.0619.F
nr. 595

ONVERDEELDHEID
Van goederen gescheiden echtgenoten of ex–echtgenoten – Verdeling – Vorderingen –
Rechter – Aanwijzing van de met de verdeling belaste notaris – Kennisneming van de
vorderingen.
De rechter die de verdeling heeft bevolen en de daartoe aangewezen notarissen dienen
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niet noodzakelijk kennis te nemen van alle vorderingen betreffende de eigen goederen van
de van goederen gescheiden echtgenoten of ex–echtgenoten waartussen onverdeeldheid
bestaat. (Artikelen 815 en 1446 tot 1469 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1207 tot 1225
Gerechtelijk Wetboek.)
18 december 2008
C.2005.0414.F
nr. 744

OPENBAAR DOMEIN
Werkzaamheden tot wijziging van een op het openbaar domein aangelegde voorziening –
Waterleiding – Vordering van de Staat tot terugbetaling van de kosten.
Het arrest, dat beslist dat de vordering van de Staat tot terugbetaling van de kosten van de
werkzaamheden, vereist dat die werkzaamheden uitgevoerd zijn overeenkomstig de
geldende stedenbouwkundige voorschriften en overeenkomstig die welke voortvloeien uit
andere wetten die straffen opleggen, voegt aan het enige artikel van de wet van 17 januari
1938 een toepassingsvoorwaarde toe die het niet bevat en schendt derhalve die bepaling.
(Enig art., zevende lid Wet 17 jan. 1938.)
23 oktober 2008
C.2007.0381.F
nr. 577

OPENBAAR MINISTERIE
Strafvordering – Uitoefening – Inbreuk op het K.B. van 31 mei 1933 – Subsidies,
vergoedingen en toelagen uitgekeerd krachtens wetten en verordeningen bepaald in
artikel 580, 1e, Gerechtelijk Wetboek – Bevoegdheid.
Wanneer een inbreuk op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betrekking heeft op
subsidies, vergoedingen en toelagen die uitgekeerd zijn krachtens de in artikel 580, 1°,
Gerechtelijk Wetboek, bepaalde wetten en verordeningen, onder voorbehoud van het
bepaalde in artikel 155, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, zijn de leden van het
arbeidsauditoraat bevoegd de strafvordering uit te oefenen wegens dergelijke inbreuken
(Artikelen 155, tweede lid, en 580, 1° en 2° Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 1, en 2, § 1
K.B. 31 mei 1933.)
22 januari 2008
P.2007.0906.N
nr. 45
Klacht – Sepotbeslissing – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
De beslissing waarbij het openbaar ministerie een klacht seponeert is geen rechterlijke
beslissing en is dus niet vatbaar voor cassatieberoep
23 januari 2008
P.2007.1420.F
nr. 52
Procureur–generaal bij een hof van beroep – Cassatieberoep – Burgerlijke zaken –
Vormen – Vorm en termijn van betekening en–of neerlegging.
Wanneer de procureur–generaal bij een hof van beroep in burgerlijke zaken
cassatieberoep instelt op grond van artikel 138bis, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek,
dient dit ingesteld te worden in de vormen bepaald voor de cassatieberoepen en derhalve,
om ontvankelijk te zijn, te worden betekend aan de betrokken partijen. (Artikelen 138, § 1
en 1079 Gerechtelijk Wetboek.)
28 februari 2008
C.2007.0347.N
nr. 143
Strafzaken – Verstekbeslissing – Betekening aan de laatst gekende woonplaats in het
buitenland – Melding dat geadresseerde onbekend is op het adres – Betekening aan de
procureur des Konings – Verplichting van het openbaar ministerie.
Wanneer de akte van betekening van een strafrechtelijke beslissing aan de laatst gekende
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woonplaats van een beklaagde in het buitenland terugkomt met de melding dat de
geadresseerde op dat adres onbekend is, geschiedt de betekening overeenkomstig artikel
40, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek rechtsgeldig aan de procureur des Konings; in dat
geval is het openbaar ministerie niet verplicht een onderzoek te doen naar het nieuwe
adres in het buitenland van de beklaagde.
4 maart 2008
P.2007.1782.N
nr. 154
Vordering tot regeling van de rechtspleging –
onderzoekshandeling – Vereiste van nieuwe vordering.

Uitvoering

van

bijkomende

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het openbaar ministerie een nieuwe
vordering tot regeling van rechtspleging dient uit te brengen na de uitvoering van een
bijkomende onderzoekshandeling
11 maart 2008
P.2007.1717.N
nr. 168
Jeugdbescherming – Bemiddelingscommissie – Doorverwijzing naar het openbaar
ministerie – Problematische opvoedingssituatie – Afdwingbare pedagogische maatregel
noodzakelijk – Vordering van het openbaar ministerie gericht aan de jeugdrechtbank –
Territoriale onbevoegdheid van de bemiddelingscommissie.
Uit artikel 22, 1° Decreet Bijzondere Jeugdbijstand, dat bepaalt dat de jeugdrechtbank
kennis neemt van problematische opvoedingssituaties wanneer het openbaar ministerie
een afdwingbare pedagogische maatregel noodzakelijk acht, nadat de zaak hem door de
bemiddelingscommissie werd doorverwezen overeenkomstig artikel 17, § 2, vierde lid,
van dit decreet, volgt dat wanneer het belang van de minderjarige dat vereist, het openbaar
ministerie kan optreden van zodra een bemiddelingscommissie hem de zaak heeft
doorverwezen; de regelmatigheid van het optreden van het openbaar ministerie is niet
afhankelijk van de vraag of de doorverwijzende bemiddelingscommissie al dan niet
territoriaal bevoegd was. (Artikelen 17, § 2, vierde lid, en 22, 1° Decr. 27 juni 1985
inzake bijzondere jeugdbijstand; Art. 3 Besluit van de Vlaamse Executieve 20 juli 1988
houdende oprichting en werkwijze van de bemiddelingscommissie voor bijzondere
jeugdbijstand en van het administratief secretariaat.)
6 mei 2008
P.2008.0442.N
nr. 272
Strafzaken – Bijkomende dagvaarding – Loyauteitsplicht.
Het openbaar ministerie, als vervolgende partij, kan steeds, zelfs tijdens het verloop van
het proces, bijkomende dagvaardingen achtereenvolgens laten betekenen tot precisering
van de feiten of een uitbreiding van de incriminatieperiode op voorwaarde dat voor de
rechter ten gronde de mogelijkheid wordt gegeven tegenspraak te voeren; het feit dat die
bijkomende dagvaarding wordt betekend nadat reeds door de beklaagde zijn standpunt is
meegedeeld omtrent de eerder uitgebrachte dagvaarding, tast het eerlijk karakter van het
proces niet aan en laat het recht op verdediging onverkort, noch is de loyauteitsplicht van
het openbaar ministerie zoals bepaald in artikel 28bis, § 3, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, hierdoor miskend
2 september 2008
P.2008.0393.N
nr. 439
Mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie – Sociale zekerheid – R.S.Z. –
Onderwerping aan de algemene socialezekerheidsregeling voor werknemers – Betwisting.
De betwistingen betreffende de beslissingen van de R.S.Z. tot weigering van
onderwerping aan de algemene socialezekerheidsregeling voor werknemers, zijn
betwistingen die, op straffe van nietigheid, aan het openbaar ministerie meegedeeld
moeten worden (Artikelen 580, 2° en 764, eerste lid, 10° Gerechtelijk Wetboek.)
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15 september 2008

S.2008.0048.F

nr. 475

Strafzaken – Strafvordering – Aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de
behandeling van de zaak.
Uit de artikelen 138, eerste lid, en 140 Gerechtelijk Wetboek en 273 Wetboek van
Strafvordering evenals uit de opdracht van het openbaar ministerie volgt dat de rechter in
strafzaken in alle strafgerechten, onderzoeksgerechten zowel als vonnisgerechten, en in
alle strafzaken zonder onderscheid, zetelt in aanwezigheid van het openbaar ministerie
28 oktober 2008
P.2008.0706.N
nr. 587
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie – Rechtspleging – Artikel 235ter, § 2, tweede en derde lid, Sv. –
Zitting waarop de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij worden gehoord –
Vereiste van de aanwezigheid van het openbaar ministerie.
Artikel 235ter, § 2, tweede en derde lid, Wetboek van Strafvordering die bepalen dat de
kamer van inbeschuldigingstelling, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de
partijen, de opmerkingen van de procureur–generaal hoort, en op dezelfde wijze de
burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde hoort, houdt niet in dat de procureur–
generaal niet aanwezig mag zijn bij het horen van de burgerlijke partij of de
inverdenkinggestelde; het houdt integendeel in dat wanneer de procureur–generaal niet
aanwezig was, de rechtspleging van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering door
nietigheid is aangetast
28 oktober 2008
P.2008.0706.N
nr. 587
Strafzaken – Openbaar ministerie bij de rechtbanken en hoven van beroep – Opdracht.
In strafzaken heeft het openbaar ministerie bij de rechtbanken van eerste aanleg en bij de
hoven van beroep onder meer als opdracht de strafvordering in te stellen waar het behoort
en erover te waken dat de rechtspleging wettelijk en regelmatig verloopt (Artikelen 138,
eerste lid, en 140 Gerechtelijk Wetboek.)
28 oktober 2008
P.2008.0706.N
nr. 587
Cassatie – Intrekking van een arrest van het Hof – Vordering tot intrekking uitgaande van
de procureur–generaal bij het Hof – Betekening aan de partijen.
De vordering tot intrekking van een arrest van het Hof die uitgaat van de procureur–
generaal bij het Hof van Cassatie, dient niet aan de partijen te worden betekend
12 november 2008
P.2008.1432.F
nr. 630

OPENBARE INSTELLING
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding – Besluit van inwendige
orde – Publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Op grond van de vaststelling dat het huishoudelijk reglement maatregelen bevat met
betrekking tot het minimum aantal vergaderingen per jaar, de diverse mogelijkheden om
een punt op de agenda te plaatsen en de wijze van besluitvorming en oproeping van de
raad van bestuur, mochten de appelrechters oordelen dat de regels van het huishoudelijk
reglement niet de algemeenheid van de burgers raken aangezien zij geen verplichtingen
naar derden creëren doch ten overvloede louter een goede en doelmatige werking van het
interne bestuur beogen zodat het huishoudelijk reglement derhalve niet integraal in het
Belgisch Staatsblad diende gepubliceerd te worden (Art. 56, § 1, vierde lid Wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij K.B. 18 juli 1966.)
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16 juni 2008

S.2007.0101.N

nr. 374

OPENBARE ORDE
Overeenkomst – Bestanddelen – Uitoefening van een beroepsactiviteit – Vrijheid –
Openbare orde – Schending.
Een overeenkomst die, buiten de bij wet toegestane gevallen, ertoe strekt een van de
partijen toe te staan de andere partij te beletten zijn beroepsarbeid vrij te verrichten, heeft
een ongeoorloofde oorzaak en is volstrekt nietig
29 september 2008
C.2006.0443.F
nr. 511
Bepalingen van openbare orde – Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Administratieve
maatregel – Beroep bij de raadkamer – Toepasselijke regels – Karakter van openbare
orde.
De bepalingen die het beroep bij de rechterlijke macht van de van zijn vrijheid beroofde
vreemdeling regelen, behoren tot de regels van de strafvordering en zijn derhalve van
openbare orde. (Artikelen 71, 72, vierde lid, en 74 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.)
26 november 2008
P.2008.1616.F
nr. 674
Bepalingen van openbare orde – Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Administratieve
maatregel – Beroep bij de raadkamer – Territoriale bevoegdheid.
De territoriale bevoegdheid van de raadkamer waarbij de zaak op grond van artikel 71
Vreemdelingenwet aanhangig is gemaakt, is van openbare orde
26 november 2008
P.2008.1616.F
nr. 674

OPLICHTING
Handelspraktijken – Handelspraktijkenwet – Kettingverkoop – Verband met oplichting.
Het begrip kettingverkoop zoals omschreven in artikel 84, eerste lid, van de wet van 14
juli 1991, betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de
consument, staat los van het begrip oplichting als bedoeld in artikel 496, Strafwetboek
(Art. 496 Strafwetboek; Art. 84, eerste lid Wet 14 juli 1991.)
20 mei 2008
P.2008.0007.N
nr. 304

OUDERLIJK GEZAG
Gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag – Gerechtigde ouder – Wijze van
vaststelling.
Uit de samenlezing van artikel 374 B.W. en artikel 69, § 1, derde lid van de
Kinderbijslagwet Werknemers volgt niet dat voor de toepassing van voormeld artikel 69,
§ 1, derde lid, de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag door niet
samenwonende ouders in de zin van artikel 374 B.W. noodzakelijkerwijze gerechtelijk
dient te zijn vastgelegd. (Art. 374 Burgerlijk Wetboek; Art. 69, § 1, derde lid
Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.)
25 februari 2008
S.2007.0048.N
nr. 127
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OVEREENKOMST
ALGEMENE BEGRIPPEN
Nieuwe wet – Lopende overeenkomsten – Rechtsgevolgen – Toepasbaarheid.
De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van
de spelers regelt de rechtsgevolgen van een overeenkomst die nog loopt bij de
inwerkingtreding van die wet (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
7 maart 2008
C.2006.0299.F
nr. 159
Leonisch beding.
Een overeenkomst waarbij een partij een participatie neemt in een vennootschap onder het
beding dat de overige vennoten zich ertoe verbinden om deze aandelen terug te kopen na
het verstrijken van een bepaalde termijn of wanneer een bepaalde voorwaarde in
vervulling is gegaan, valt niet onder het in artikel 32 van het Wetboek van
Vennootschappen bedoelde verbod wanneer deze overeenkomst het vennootschapsbelang
dient (Art. 32 Wetboek van vennootschappen.)
29 mei 2008
C.2007.0321.N
nr. 332

BESTANDDELEN
In een wederkerige overeenkomst bestaat de oorzaak van de verbintenissen van een der
partijen niet uitsluitend in het geheel van de verbintenissen van de andere partij, maar in
het geheel van de beweegredenen die de schuldenaar ervan hebben beïnvloed en hem
ertoe hebben aangezet te contracteren (Artikelen 1108, 1131 en 1132 Burgerlijk
Wetboek.)
14 maart 2008
C.2005.0380.F
nr. 181
Handelsvennootschappen – Minderheidsparticipatie – Koopoptie aandelen – Leonisch
karakter – Geldigheid.
Een overeenkomst waarbij een partij een participatie neemt in een vennootschap onder het
beding dat de overige vennoten zich ertoe verbinden om deze aandelen terug te kopen na
het verstrijken van een bepaalde termijn of wanneer een bepaalde voorwaarde in
vervulling is gegaan, valt niet onder het in artikel 32 van het Wetboek van
Vennootschappen bedoelde verbod wanneer deze overeenkomst het vennootschapsbelang
dient (Art. 32 Wetboek van vennootschappen.)
29 mei 2008
C.2007.0321.N
nr. 332
Door de partijen gegeven omschrijving – Beoordeling.
De rechter kan, indien de gegevens waarover hij moet oordelen, de omschrijving kunnen
uitsluiten die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst gegeven hebben, deze
omschrijving door een andere vervangen (Art. 1134, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
9 juni 2008
S.2007.0051.F
nr. 356
Ongeoorloofde oorzaak – Uitoefening van een beroepsactiviteit – Vrijheid – Openbare
orde – Schending.
Een overeenkomst die, buiten de bij wet toegestane gevallen, ertoe strekt een van de
partijen toe te staan de andere partij te beletten zijn beroepsarbeid vrij te verrichten, heeft
een ongeoorloofde oorzaak en is volstrekt nietig
29 september 2008
C.2006.0443.F
nr. 511
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Beding omtrent een toekomstige nalatenschap – Verbod – Aard – Gevolgen –
Bekrachtiging – Verjaringstermijn.
De bepaling die voorzag dat men een nalatenschap die nog niet is opengevallen niet kan
verwerpen en evenmin omtrent zodanige nalatenschap enig beding kan maken, zelfs niet
met toestemming van hem wiens nalatenschap het betreft, raakte de openbare orde
(Artikelen 1130, tweede lid, en 1304 Burgerlijk Wetboek.)
31 oktober 2008
C.2006.0445.N
nr. 599
Schenkingen – Bestaan – Beoordeling – Tijdstip – Verdwijning – Gevolg.
Het bestaan van een oorzaak in de zin van de artikelen 1108 en 1131 B.W. moet in
beginsel worden beoordeeld op het ogenblik van de totstandkoming van de
rechtshandeling waarvan zij een geldigheidsvereiste is (Artikelen 1108 en 1131
Burgerlijk Wetboek.)
12 december 2008
C.2006.0332.N
nr. 723

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
Koopovereenkomst onroerend goed – Verlijden akte – Weigering medewerking – Vonnis
geldend als titel van overdracht – Overschrijving hypotheekkantoor – Vordering –
Tweede koopovereenkomst.
De koopovereenkomst van een onroerend goed houdt voor de partijen de verplichting in
om mee te werken aan het verlijden van de authentieke akte, en dit mede met het oog op
overschrijving ervan in het daartoe bestemde register op het hypotheekkantoor; weigert
een der partijen deze medewerking dan kan de andere partij aan de rechter een vonnis
vragen dat zal gelden als titel van overdracht en dit mede met het oog op overschrijving
ervan in het bedoeld register; de omstandigheid dat de verkoper, na het sluiten van een
eerste koopovereenkomst, met een derde een tweede koopovereenkomst heeft gesloten
met betrekking tot hetzelfde onroerend goed waarvan de akte inmiddels werd
overgeschreven,staat de inwilliging van een dergelijke vordering niet in de weg. (Art. 1,
eerste en tweede lid Hypotheekwet van 16 dec. 1851.)
31 januari 2008
C.2007.0217.N
nr. 77
Wederkerig contract – Exceptie van niet–uitvoering – Tekortkoming – Beoordeling.
De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze in het licht van alle omstandigheden van
de zaak of de tekortkoming van een partij aan haar contractuele verbintenissen zo ernstig
is dat ze de exceptie van niet–uitvoering van de overeenkomst door de andere partij
verantwoordt (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek.)
29 februari 2008
C.2006.0303.F
nr. 147
Contractuele aansprakelijkheid – Schade – Verlies van een kans – Vergoedbaarheid.
Het verlies van een reële genezings– of overlevingskans komt voor vergoeding in
aanmerking indien er tussen de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non
verband bestaat (Artikelen 1147, 1149 en 1151 Burgerlijk Wetboek.)
5 juni 2008
C.2007.0199.N
nr. 350
Contractuele aansprakelijkheid – Vordering tot schadevergoeding – Oorzakelijk verband
– Bewijslast.
Degene die schadevergoeding vordert, moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade,
zoals zij zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; dit verband veronderstelt
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dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft voorgedaan
(Artikelen 1147, 1149 en 1151 Burgerlijk Wetboek.)
5 juni 2008
C.2007.0199.N
nr. 350
Verbintenis onder opschortende voorwaarde – Onvervulde voorwaarde.
Wanneer de opschortende voorwaarde niet meer kan vervuld worden, houdt de
overeenkomst vanaf dat ogenblik op te bestaan en blijft de onder opschortende
voorwaarde aangegane verbintenis onuitgevoerd. (Art. 1181 Burgerlijk Wetboek.)
27 juni 2008
C.2006.0413.F
nr. 417
Verbintenis onder opschortende voorwaarde.
Ofschoon de opschortende voorwaarde het bestaan van een overeenkomst niet in het
gedrang brengt, heeft zij toch tot gevolg dat de uitvoering van de verbintenis waaraan zij
verbonden is, opgeschort wordt (Art. 1181 Burgerlijk Wetboek.)
27 juni 2008
C.2006.0413.F
nr. 417
Bankverrichtingen – Gebruik.
Wanneer een beding gebruikelijk is, d.w.z. dat het als algemeen geldend wordt
beschouwd in een bepaalde regio of in een bepaalde beroepskring, zoals een bancair
gebruik, vermoedt de wet dat de partijen dat gebruik kennen en dat zij, door het uit hun
overeenkomst niet uit te sluiten, hun wil te kennen geven het erin op te nemen (Artikelen
1135 en 1160 Burgerlijk Wetboek.)
11 september 2008
C.2006.0684.F
nr. 462
Moratoire interest – Schuld – Opschorting.
Het arrest is niet naar recht verantwoord wanneer het beslist de verweerder moratoire
interest toe te kennen, en daarbij aanneemt dat de eisbaarheid van de schuld van de eiser
opgeschort is (Art. 1153 Burgerlijk Wetboek.)
2 oktober 2008
C.2007.0104.F
nr. 520
Rechtshandeling in eigen naam door een niet gemandateerde partij – Bekrachtiging door
de eigenaar – Aanvaarding van de bekrachtiging door de wederpartij.
De bekrachtiging door de eigenaar van het verkochte goed van de door een andere partij
zonder volmacht en in eigen naam gesloten verkoop is rechtsgeldig; de wederpartij–koper,
die evenwel niet verplicht is rechtsgevolgen te verlenen aan deze bekrachtiging omdat
hem geen andere contractpartij kan worden opgedrongen, maar de bekrachtiging
aanvaardt, is daardoor gerechtigd contractuele vorderingen in te stellen tegen de eigenaar
als lastgever–verkoper en behoudt dan tevens het recht de partij die in eigen naam optrad
in rechte aan te spreken, op grond van de door deze partij in eigen naam aangegane
verbintenissen (Artikelen 1165, 1984, 1997 en 1998 Burgerlijk Wetboek.)
24 oktober 2008
C.2008.0065.N
nr. 582
Onroerend goed – Bewoning ter bede – Brand – Verplichting tot teruggave.
Het arrest verantwoordt zijn beslissing dat degene die, krachtens een overeenkomst dat hij
het moet teruggeven, een onroerend goed ter bede bewoont, niet moet instaan voor het
verlies van het afgebrande pand niet naar recht, wanneer het overweegt dat de
verplichtingen die krachtens art. 1733, B.W. op de huurder rusten, niet naar die bewoner
mogen worden uitgebreid en niet vaststelt dat deze bewijst dat de brand niet aan zijn fout
te wijten is. (Art. 1733 Burgerlijk Wetboek.)
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6 november 2008

C.2006.0628.F

nr. 614

VERBINDENDE KRACHT (NIET–UITVOERING)
Aansprakelijkheid – Contractuele fout – Schade – Herstel – Verscheidene daders.
Wanneer schade te wijten is aan de samenlopende fouten van verscheidene personen, is
elk van hen, in de regel, jegens de getroffene die geen fout heeft begaan, gehouden tot
volledig herstel van de schade (Art. 1149 Burgerlijk Wetboek.)
18 januari 2008
C.2006.0119.F
nr. 37
Vreemde oorzaak.
De vreemde oorzaak onderstelt een gebeurtenis buiten de menselijke wil die door deze
niet kon worden voorzien noch vermeden (Art. 1148 Burgerlijk Wetboek.)
7 maart 2008
C.2006.0379.F
nr. 160
Uitlegging door de rechter – Miskenning.
De verbindende kracht van een overeenkomst wordt door de rechter niet miskend wanneer
hij daaraan het gevolg toekent dat zij wettig tussen de partijen heeft, volgens de uitlegging
die hij daaraan geeft (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
29 mei 2008
C.2007.0321.N
nr. 332
Koop – Bepaling van de koopprijs – Aandelenoverdracht – Waardebepaling van de
aandelen – Opdracht aan een derdebeslisser – In acht te nemen criteria – Bevoegdheid
van de partijen – Beslissing gesteund op andere parameters – Tussenkomst van de
rechter.
De partijen kunnen aan een derdebeslisser opdragen de waarde van de door de ene partij
aan de andere partij over te laten aandelen bindend voor hen te bepalen aan de hand van
de door hen vastgelegde criteria; de rechter die vaststelt dat de derdebeslisser op andere
parameters heeft gesteund dan de door de partijen op bindende wijze vastgelegde criteria,
vermag zich niet in de plaats te stellen van de derdebeslisser door zelf de waarde van de
aandelen te bepalen op grond van die criteria. (Artikelen 1134 en 1592 Burgerlijk
Wetboek.)
31 oktober 2008
C.2007.0201.N
nr. 602
Wederkerige overeenkomst – Ontbinding – Voorwaarde – Schade.
De ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie veronderstelt in
de regel niet dat de door de wanprestatie benadeelde partij reeds op de dag van de
ontbinding schade geleden heeft. (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek.)
20 november 2008
C.2006.0293.F
nr. 651

EINDE
Oorzaak – Gemeenschappelijke beweegreden – Nietigheid – Belang.
Aangezien de beweegreden die de partijen ertoe heeft aangezet te contracteren voor hen
gemeenschappelijk is, kan elk van hen de nietigheid van de overeenkomst aanvoeren
indien zij daarbij belang heeft.
14 maart 2008
C.2005.0380.F
nr. 181
Faillissement – Door de failliet gesloten lopende overeenkomst – Beëindiging door de

– 258 –
curator – Criteria.
Wanneer het noodzakelijk is voor het beheer van de boedel, dit is wanneer de voortzetting
van de overeenkomst gesloten door de failliet de vereffening van de boedel belet of
abnormaal bezwaart, kan de curator een einde maken aan een door de failliet gesloten
lopende overeenkomst, zelfs wanneer door die overeenkomst rechten worden verleend die
aan de boedel tegenwerpelijk zijn; het loutere feit dat de goederen hierdoor een mindere
verkoopwaarde hebben, verhindert op zich beschouwd niet de normale afwikkeling van
het faillissement (Art. 46 Wet 8 aug. 1997.)
10 april 2008
C.2005.0527.N
nr. 215
Faillissement – Door de failliet gesloten lopende overeenkomst – Beëindiging door de
curator – Noodzakelijkheid – Bewijslast.
Het staat aan de curator te bewijzen dat de beëindiging van een door de failliet gesloten
lopende overeenkomst noodzakelijk is voor het beheer van de boedel.
10 april 2008
C.2005.0527.N
nr. 215
Meerpartijenovereenkomst – Onsplitsbare overeenkomst – Ontbinding – Gedeeltelijke
ontbinding – Mogelijkheid.
Een meerpartijenovereenkomst waarin elke partij een eigen rechtspositie inneemt en
waarin de rechten en de verplichtingen van de partijen dusdanig met elkaar zijn
verbonden dat de overeenkomst niet kan worden gesplitst in deelovereenkomsten, kan niet
gedeeltelijk worden ontbonden. (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek.)
17 oktober 2008
C.2006.0672.N
nr. 556

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)
Feiten of omstandigheden die plaatsvinden gedurende de waarborgperiode –
Rechtsvordering – Vervaltermijn.
Het arrest dat, om de exceptie van verval van de administratie te verwerpen, de klacht van
de aannemer over feiten van vóór de voorlopige oplevering en de verwerping ervan door
de administratie, aanmerkt als feiten of omstandigheden die plaatsvinden gedurende de
waarborgperiode, schendt artikel 18, § 2, M.B. 10 aug. 1977 (Art. 18, § 2 M.B. 10 aug.
1977.)
11 januari 2008
C.2006.0375.F
nr. 21
Aannemer – Rekening tot schadeloosstelling.
Het recht van de aannemer om een rekening tot schadeloosstelling in te dienen voor een in
gemeen overleg te betalen bedrag voor de onderbrekingen op bevel van het bestuur, die in
totaal een twintigste van de uitvoeringstermijn overschrijden en tien werkdagen of vijftien
kalenderdagen, naar gelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk– of
kalenderdagen, geldt slechts zo het bestuur de onderbreking beveelt en niet zo de
onderbreking, buiten een door het bestuur daartoe gegeven bevel, enkel toe te schrijven is
aan de schuld van het bestuur (Art. 15, § 5 M.B. 10 aug. 1977.)
8 mei 2008
C.2006.0681.N
nr. 280
Aannemer – Rekening tot schadeloosstelling.
De rekening tot schadeloosstelling van de aannemer voor een in gemeen overleg te
betalen bedrag voor de onderbrekingen op bevel van het bestuur, die in totaal een
twintigste van de uitvoeringstermijn overschrijden en tien werkdagen of vijftien

– 259 –
kalenderdagen, naar gelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk– of
kalenderdagen, is onderscheiden van de klachten en verzoeken van de aannemer wegens
welke feiten of omstandigheden ook. (Artikelen 15, § 5, en 16 M.B. 10 aug. 1977.)
8 mei 2008
C.2006.0681.N
nr. 280
Algemene aannemingsvoorwaarden – Afwijking – Motivering – Afwezigheid.
De afwijkingen van de artikelen 5, 6, 7, 10, § 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 en
41 van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare
werken, toepasselijk op alle overheidsopdrachten met een geraamd bedrag, zonder
B.T.W., gelijk aan of hoger dan 800.000 frank, die niet gemotiveerd worden in het bestek,
zijn niet regelmatig; de omstandigheid dat afwijkingen in het bestek van de andere
artikelen van die algemene aannemingsvoorwaarden niet moeten gemotiveerd worden,
belet het bestuur niet toch een motivering in het bestek op te nemen, maar de afwezigheid
van motivering kan in dit geval niet leiden tot de onregelmatigheid van de afwijking. (Art.
3, § 1 K.B. 26 sept. 1996.)
15 mei 2008
C.2007.0404.N
nr. 299
Algemene aannemingsvoorwaarden – Afwijking – Bijzondere eisen van de opdracht –
Redenen – Beoordeling door de feitenrechter.
Afgezien van het weren van de afwijkingen die onregelmatig zijn bij gebrek aan
verplichte motivering, dient de rechter die, inzake een overheidsopdracht met een
geraamd bedrag, zonder B.T.W., gelijk aan of hoger dan 800.000 frank, te oordelen heeft
over de regelmatigheid van een in het bestek bepaalde afwijking van de algemene
aannemingsvoorwaarden, na te gaan of de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht
deze afwijking noodzakelijk maken; hierbij gaat hij op grond van een onaantastbare
beoordeling van de gegevens van de zaak na of het bestuur in staat is van die bijzondere
eisen te doen blijken en vermag hij ook andere door de partijen aangebrachte elementen in
aanmerking te nemen, dan deze waarvan door het bestuur verplicht of facultatief gewag
werd gemaakt in het bestek (Art. 3, § 1 K.B. 26 sept. 1996.)
15 mei 2008
C.2007.0404.N
nr. 299
Aanneming – Aannemer – Tekortkomingen – Proces–verbaal – Verweermiddelen –
Ambtshalve maatregelen van het bestuur – Algemene aannemingsvoorwaarden.
Wanneer de aannemer tijdig zijn verweermiddelen doet gelden na ontvangst van een
proces–verbaal waarin zijn tekortkomingen worden vastgesteld, vervallen de vermoede
erkenning van aansprakelijkheid door de aannemer en het hieruit volgend recht aan het
bestuur toegekend om de in artikel 48, § 4 ,genoemde maatregelen van ambtswege te
treffen, met dien verstande dat het verval van de ambtshalve maatregelen zich niet
voltrekt, ongeacht de beoordeling ten gronde van voormeld verweer (Artikelen 47, eerste
en tweede lid, en 48, § 4 M.B. 10 aug. 1977.)
29 mei 2008
C.2007.0260.N
nr. 331
Algemene aannemingsvoorwaarden – Aanneming – In gebreke blijven bij de uitvoering
van de opdracht – Ambtshalve maatregelen van het bestuur – Eenzijdige verbreking van
de opdracht – Boete.
De uitsluiting van iedere boete wegens laattijdige uitvoering op het deel waarop het van
ambtswege eenzijdig verbreken van de opdracht door de aanbestedende overheid slaat
strekt zich niet uit tot de periode voorafgaand aan de verbreking. (Art. 20, § 6, 1° K.B. 26
sept. 1996.)

– 260 –
19 september 2008

C.2007.0218.N

nr. 485

Overheidsopdrachten – Boeten wegens laattijdige uitvoering – Aanvraag tot teruggave –
Termijn.
Een aanvraag tot teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering moet op straffe van
verval worden ingediend binnen de termijn voorzien door artikel 17, §3, van het
ministerieel besluit houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van
de overheidsopdrachten van werken,leveringen en diensten; de feiten en omstandigheden
die deze aanvraag wettigen moeten ter kennis worden gebracht van het bestuur op de
wijze en binnen de termijn bepaald door artikel 16, §3, en de aannemer moet bewijzen
dat de vertraging geheel of gedeeltelijk te wijten is aan deze feiten en omstandigheden; de
vermelding van de feiten en omstandigheden in de aanvraag tot kwijtschelding is niet op
straffe van nietigheid of verval opgelegd. (Artikelen 16, §§ 2 en 3, en 17, § 1, 1°, §§ 2 en
3 M.B. 10 aug. 1977.)
19 september 2008
C.2007.0526.N
nr. 489
Overheidsopdrachten – Boeten wegens laattijdige uitvoering – Aanvraag tot teruggave –
Kennisgeving van de feiten en omstandigheden – Termijn – Taak van de rechter.
De appelrechter die de vordering van de aannemer tot terugbetaling van de boeten wegens
laattijdige uitvoering van de overheidsopdracht afwijst op grond dat de feiten en
omstandigheden die de aanvraag wettigen,niet werden ter kennis gebracht van het bestuur
binnen de 30 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan , zonder na te gaan of de
kennisgeving niet geschiedde binnen de dertig dagen na de datum waarop de aannemer ze
normaal had moeten kennen, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht . (Art. 16, § 3
M.B. 10 aug. 1977.)
19 september 2008
C.2007.0526.N
nr. 489

PAULIAANSE RECHTSVORDERING
Schuldeiser – Schuldvordering – Tijdstip – Ontstaan – Vaststelling – Vereisten.
Een van de voorwaarden voor de pauliaanse vordering is dat de schuldvordering van de
schuldeiser bestaat op het ogenblik dat de aangevochten handeling wordt gesteld; het is
daartoe voldoende dat de grondslag van de schuldvordering bestaat op het ogenblik van
de aangevochten handeling, zonder dat is vereist dat die schuldvordering op dat ogenblik
opeisbaar is, vaststaand is of door de rechter erkend (Art. 1167, eerste lid Burgerlijk
Wetboek.)
20 maart 2008
F.2007.0027.N
nr. 195

PENSIOEN
ALLERLEI
Overheidspensioen – Onverschuldigde betaling – Terugvordering – Verjaringstermijn –
Beoordeling door de rechter.
Dat het bestuur het recht heeft om de betaling van het pensioen voor een kalenderjaar te
schorsen of te verminderen en om een reeds uitbetaald pensioen terug te vorderen indien
in dat jaar de inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit de
toegelaten cumulatiegrens overschrijden, belet niet dat de rechter, die over de
terugvordering van een onverschuldigd betaald overheidspensioen moet oordelen, kan
voor een bepaald kwartaal van een kalenderjaar de verjaring vaststellen en voor de
overige maanden van het jaar de terugvordering van het pensioen gegrond verklaren. (Art.
59, § 1, eerste lid, en § 2 Wet 24 dec. 1976; Art. 4, § 1, 1°, en § 4, eerste en tweede lid
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Wet 5 april 1994.)
7 februari 2008

C.2006.0175.N

nr. 94

POLITIE
Identiteitscontrole – Fouillering – Voorwaarden – Verdacht gedrag – Vrijheidsbeneming
– Opdrachten van bestuurlijke politie.
Het arrest van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat aanneemt dat de
politieagenten tot iemands veiligheidsfouillering zijn overgegaan na vaststelling van diens
verdachte gedrag aan het stuur van een wagen die hun dienstwagen de voorrang afsneed,
aan een op die plaats onaangepaste snelheid reed en achtereenvolgens verschillende
kruispunten overstak zonder rekening te houden met het wegverkeer, beslist naar recht dat
de fouillering van de voormelde persoon op redelijke gronden verantwoord was.
(Artikelen 28, § 1, 1°, en 34 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt.)
19 november 2008
P.2008.1625.F
nr. 650

POLITIEK MISDRIJF
Aangetast rechtsgoed – Politieke instellingen.
De politieke instellingen, in de zin van het door het politiek misdrijf aangetaste
rechtsgoed, omvatten onder meer de staatsvorm, de parlementen, het gezag en de
grondwettelijke prerogatieven van de Koning, de volgorde van de troonopvolging, de
machtsuitoefening van de ministers en de politieke rechten van de burgers
7 oktober 2008
P.2008.0324.N
nr. 526
Decreet 19 juli 1831 – Begrip politiek misdrijf – Soorten.
Het politiek misdrijf, beoogd in artikel 8, eerste lid, van het decreet van 19 juli 1831 is
hetzelfde politiek misdrijf als dat bedoeld in artikel 150 Grondwet; in de beide gevallen
kan een misdrijf slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het misdrijf uit de aard
ervan noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen in
hun bestaan, hun inrichting of hun werking, hetzij indien het gepleegd wordt met het
oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en het feit, gelet op de
bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulke aantasting
tot gevolg heeft of kan hebben (Art. 150 Grondwet 1994; Art. 8, eerste lid Decr. 19 juli
1831.)
7 oktober 2008
P.2008.0324.N
nr. 526

PREJUDICIEEL GESCHIL
Handelspraktijken – Wet tot bescherming van de economische mededinging – Raad voor
de mededinging – Bevoegdheid van het Hof van Cassatie – Omvang – Concentratie.
Het Hof van Cassatie spreekt zich bij wege van prejudicieel arrest uit over de vragen met
betrekking tot de interpretatie van de wet tot bescherming van de economische
mededinging, wanneer de oplossing van een geschil afhangt van de interpretatie van deze
wet; deze wet maakt geen enkel onderscheid tussen de situaties waarin de Raad voor de
Mededinging een vraag kan stellen en sluit meer bepaald niet uit dat de vraag wordt
gesteld in het kader van een concentratie (Artikelen 72 en 73, § 1 Wet tot bescherming
van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 sept. 2006.)
22 januari 2008
H.2007.0001.F
nr. 44
Prejudiciële vraag – Grondwettelijk Hof – Onderzoeksgerechten – Aangehoudene –

– 262 –
Verschijning met het oog op de verwijzing naar het bodemgerecht – Spoedeisend karakter
van de zaak.
Wanneer een aangehoudene voor het onderzoeksgerecht verschijnt met het oog op zijn
verwijzing naar het gerecht bevoegd om de zaak ten gronde te beoordelen, is de zaak
spoedeisend als bedoeld in artikel 26, § 3, Arbitragehof (Art. 26, § 3 Bijzondere wet op
het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
22 januari 2008
P.2007.1760.N
nr. 50
Prejudiciële vraag – Grondwettelijk Hof – Rechtscollege – Zaak die spoedeisend is en
waarin de uitspraak slechts een voorlopig karakter heeft – Verplichting om een
prejudiciële vraag te stellen.
Uit artikel 26, § 3, Bijzondere Wet Arbitragehof, volgt dat indien voor een rechtscollege
een prejudiciële vraag wordt opgeworpen, de vraag niet dient te worden gesteld wanneer
de zaak spoedeisend is en de uitspraak slechts een voorlopig karakter heeft. (Art. 26, § 3
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
22 januari 2008
P.2007.1760.N
nr. 50
Prejudiciële vraag – Grondwettelijk Hof – Onderzoeksgerechten – Verwijzing naar het
bodemgerecht – Voorlopig karakter van de beslissing.
Het onderzoeksgerecht dat oordeelt over de verwijzing naar het gerecht om de zaak ten
gronde te beoordelen, doet geen uitspraak over de grond van de strafvordering; de
beslissing van dat gerecht is geen eindbeslissing en heeft bijgevolg een voorlopig karakter
als bedoeld in artikel 26, § 3, Bijzondere Wet Arbitragehof. (Art. 26, § 3 Bijzondere wet
op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
22 januari 2008
P.2007.1760.N
nr. 50
Grondwettelijk Hof – Wet tot bescherming van de economische mededinging – Raad voor
de mededinging – Dringend karakter – Hof van Cassatie – Verplichting.
Gelet op de verplichting van het Hof om onverwijld uitspraak te doen over de door de
Raad voor de mededinging aan het Hof gestelde prejudiciële vraag, dient het Hof van
Cassatie geen prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof (Art. 26, § 3
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
22 januari 2008
H.2007.0001.F
nr. 44
Wet tot bescherming van de economische mededinging – Raad voor de mededinging –
Prejudiciële vraag – Nut – Hof van Cassatie – Beoordeling.
Het staat in de regel niet aan het Hof van Cassatie om, bij de uitspraak over een door de
Raad voor de mededinging gestelde prejudiciële vraag, zich uit te spreken over het nut
ervan (Art. 72 Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op
15 sept. 2006.)
22 januari 2008
H.2007.0001.F
nr. 44
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof
– 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 – Verplichting voor het Hof van Cassatie –
Ambtshalve prejudiciële vraag.
Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds, dat, anders dan in het geval van de
controle van de bijzondere opsporingsmethode observatie en infiltratie bij toepassing van
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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
29 januari 2008
P.2006.0898.N
nr. 68
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof
– Controle van de regelmatigheid van een observatie of infiltratie – Controle van de
regelmatigheid van een huiszoeking of telefoontap – Vergelijkbare opsporingsmethodes
wat de schending van het privéleven betreft – Onderscheid inzake de mogelijkheid tot het
voeren van een contradictoir debat in aanwezigheid van alle procespartijen –
Cassatiemiddel dat de onverenigbaarheid van dit onderscheid met de artikelen 10 en 11
GW aanvoert – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer in een middel wordt aangevoerd dat de artikelen 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3°, en 5°,
en 47septies, § 2, in samenhang met het artikel 235ter, § 2, Wetboek van Strafvordering,
de artikelen 10 en 11, van de Grondwet, in samenhang met het artikel 6, E.V.R.M.,
schenden, voor zover dat de personen die het voorwerp zijn van de bijzondere
opsporingsmethode observatie, niet toegelaten worden om in een contradictoir debat, in
aanwezigheid van alle procespartijen aan de hand van alle stukken van het strafdossier
met de nodige tijd en faciliteiten en met het tegensprekelijk horen van getuigen, de
regelmatigheid te betwisten van de bijzondere opsporingsmethode observatie, terwijl
andere personen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden omdat zij het voorwerp
uitmaken van een beschikking tot huiszoeking of een beschikking tot telefoontap, wel
worden toegelaten om in een contradictoir debat, in aanwezigheid van alle procespartijen
aan de hand van alle stukken van het strafdossier met de nodige tijd en faciliteiten en met
het tegensprekelijk horen van getuigen, de regelmatigheid te betwisten van de beschikking
tot huiszoeking of de beschikking tot telefoontap, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan
het Grondwettelijk Hof.
29 januari 2008
P.2006.0898.N
nr. 68
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof
– Controle van de regelmatigheid van een observatie of infiltratie – Controle van de
regelmatigheid van een huiszoeking of telefoontap – Vergelijkbare opsporingsmethodes
wat de schending van het privéleven betreft – Onderscheid inzake de mogelijkheid tot
verkrijgen van kopie van strafdossier en inzake de termijn van inzage in het strafdossier –
Cassatiemiddel dat de onverenigbaarheid van dit onderscheid met de artikelen 10 en 11
GW aanvoert – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer in een middel wordt aangevoerd dat artikel 235ter § 2, derde lid, Wetboek van
Strafvordering, de artikelen 10 en 11, van de Grondwet, in samenhang met het artikel 6,
E.V.R.M., en artikel 14, I.V.B.P.R., schendt, voor zover dat personen die het voorwerp
zijn van observatie voor de controle van de regelmatigheid van die observatie niet
toegelaten worden om een kopie te verkrijgen van het strafdossier en slechts over een
periode van 48 uren beschikken om inzage te doen in het strafdossier, terwijl andere
personen, die zich in een vergelijkbare situatie bevinden omdat zij het voorwerp uitmaken
van een even ingrijpende schending van hun privé–leven, zoals die zich voordoet bij een
beschikking tot huiszoeking of een beschikking tot telefoontap, de regelmatigheid daarvan
wél aan de hand van een kopie van het strafdossier kunnen toetsen en eveneens over een
langere periode dan 48 uren beschikken om die regelmatigheid te controleren, stelt het
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Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.
29 januari 2008
P.2006.0898.N

nr. 68

Onderzoek – Voorlopig aangehouden inverdenkinggestelde – Bijzondere
opsporingsmethoden – Controle van het vertrouwelijk dossier door de kamer van
inbeschuldigingstelling – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid –
Grondwettelijk Hof – Hoven en rechtbanken – Verplichting – Grenzen – Dringende vraag
en uitspraak met een voorlopig karakter – Begrip.
Een rechtscollege is, krachtens artikel 26, § 3, Bijzondere Wet Arbitragehof, behalve
wanneer ernstige twijfel bestaat over de verenigbaarheid van een wet, een decreet of een
in artikel 134 G.W. bedoelde regel met één van de in paragraaf 1 bedoelde regels of
artikelen van de Grondwet en geen vraag of beroep met hetzelfde onderwerp bij het
voormelde Hof aanhangig is, in het geval de vordering spoedeisend is en de uitspraak
over de vordering slechts een voorlopig karakter heeft, niet ertoe gehouden een
prejudiciële vraag te stellen; aangezien de beslissing die met toepassing van artikel 235ter
Sv. is gewezen, voorlopig van aard is en de rechtspleging dringend is omdat de
inverdenkinggestelde zich in voorlopige hechtenis bevindt en wegens de noodzaak om de
redelijke termijn te eerbiedigen die bij artikel 5.3, E.V.R.M. wordt gewaarborgd, kan,
doch hoeft het Hof geen prejudiciële vraag te stellen wanneer er ernstige twijfel bestaat
omtrent de grondwettelijkheid van de toe te passen regel, doch evenwel verschillende
vragen met hetzelfde voorwerp, die door het Hof aan het Grondwettelijk Hof zijn gericht,
bij dat Hof aanhangig zijn
13 februari 2008
P.2008.0035.F
nr. 107
Grondwettelijk Hof – Hoven en rechtbanken – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen
– Dringende vraag en uitspraak met een voorlopig karakter – Ernstige twijfel over de
grondwettelijkheid van de regel – Vraag met hetzelfde onderwerp reeds bij het
Grondwettelijk Hof aanhangig.
Een rechtscollege is, krachtens artikel 26, § 3, Bijzondere Wet Arbitragehof, behalve
wanneer ernstige twijfel bestaat over de verenigbaarheid van een wet, een decreet of een
in artikel 134 G.W. bedoelde regel met één van de in paragraaf 1 bedoelde regels of
artikelen van de Grondwet en geen vraag of beroep met hetzelfde onderwerp bij het
voormelde Hof aanhangig is, in het geval de vordering spoedeisend is en de uitspraak
over de vordering slechts een voorlopig karakter heeft, niet ertoe gehouden een
prejudiciële vraag te stellen; aangezien de beslissing die met toepassing van artikel 235ter
Sv. is gewezen, voorlopig van aard is en de rechtspleging dringend is omdat de
inverdenkinggestelde zich in voorlopige hechtenis bevindt en wegens de noodzaak om de
redelijke termijn te eerbiedigen die bij artikel 5.3, E.V.R.M. wordt gewaarborgd, kan,
doch hoeft het Hof geen prejudiciële vraag te stellen wanneer er ernstige twijfel bestaat
omtrent de grondwettelijkheid van de toe te passen regel, doch evenwel verschillende
vragen met hetzelfde voorwerp, die door het Hof aan het Grondwettelijk Hof zijn gericht,
bij dat Hof aanhangig zijn
13 februari 2008
P.2008.0035.F
nr. 107
Europese Unie – Hof van Justitie – Het stellen van een prejudiciële vraag – Draagwijdte
van een clausule.
Het middel dat ervan uitgaat dat de werknemer die ouderschapsverlof neemt in de vorm
van een vermindering van de arbeidsprestaties, bij eenzijdige beëindiging door de
werkgever tijdens die periode van ouderschapsverlof, recht heeft op een
opzeggingsvergoeding berekend op basis van het loon waarop hij recht had voor voltijdse
prestaties, werpt een vraag op over de uitlegging van de clausule 2, punten 4, 5, 6 en 7 van
de in bijlage bij de Richtlijn 96/34/EG van 3 juni 1996 opgenomen raamovereenkomst
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inzake ouderschapsverlof, die ingevolge de artikelen 1, 2 en 3 van deze richtlijn de Lid–
staten verbinden wat het te bereiken resultaat betreft. Enkel het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen is ingevolge artikel 234 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschappen bevoegd om daarover bij wijze van prejudiciële beslissing
uitspraak te doen.
25 februari 2008
S.2007.0027.N
nr. 126
Artikel 221.1 – Douaneschuld – Boeking – Wijze – Algemene Wet Douane en Accijnzen –
Proces–verbaal – Prejudicieel geschil – Vraag om uitlegging – Europese Unie – Douane
en accijnzen – Communautair Douanewetboek – Artikel 217.1.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of de artikelen 217.1 en 221.1 van het
Communautair Douanewetboek alzo dienen te worden begrepen dat de voorgeschreven
boeking van een douaneschuld ook rechtsgeldig kan geschieden door het bedrag op te
nemen in een proces–verbaal, overeenkomstig de Algemene Wet Douane en Accijnzen
opgesteld door verbalisanten en niet door personen die bevoegd zijn dergelijk bedrag op
te nemen in de boekhouding, en of dergelijk proces–verbaal beschouwd kan worden als
een boekhouding of iedere andere drager die als zodanig dienst doet in de zin van artikel
217.1 van het Communautair Douanewetboek, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
26 februari 2008
P.2007.1543.N
nr. 130
Europese Unie – Douane en accijnzen – Communautair Douanewetboek – Artikel 221.1 –
Douaneschuld – Boeking – Mededeling – Rechtsgeldigheid van de mededeling – Vraag
om uitlegging.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 221.1 van het Communautair
Douanewetboek alzo dient begrepen te worden dat de voorgeschreven mededeling van
een douaneschuld aan de belastingplichtige slechts rechtsgeldig kan geschieden na de
boeking ervan, met andere woorden, of de in artikel 221.1 van het Communautair
Douanewetboek voorgeschreven mededeling van een douaneschuld aan de
belastingplichtige steeds door de boeking ervan dient te zijn voorafgegaan teneinde
rechtsgeldig te zijn, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen.
28 februari 2008
P.2006.1518.N
nr. 129
Europese Unie – Douane en accijnzen – Communautair Douanewetboek – Artikel 221.3 –
Douaneschuld – Boeking – Mededeling – Termijn – Mededeling na het verstrijken van de
termijn – Voorwaarde – Draagwijdte – Prejudicieel geschil – Vraag om uitlegging.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 221.3 van het Communautair
Douanewetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging door artikel 1 van de
Verordening (EEG) nr. 2700/2000, alzo dient te worden begrepen dat de mogelijkheid van
de douaneautoriteiten om buiten de termijn van drie jaren te rekenen vanaf het ontstaan
van de douaneschuld tot een rechtsgeldige mededeling van het geboekte bedrag te kunnen
overgaan wanneer deze schuld ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling is
ontstaan, slechts geldt ten aanzien van de persoon die aan deze strafrechtelijk vervolgbare
handeling ten grondslag ligt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen.
28 februari 2008
P.2006.1518.N
nr. 129
Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vraag – Voorrecht van rechtsmacht –
Toepassingsgebied – Ratione personae – Raadsheer in sociale zaken – Artikel 479,
Wetboek van Strafvordering – Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de
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Grondwet.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 479 Wetboek van Strafvordering de
artikelen 10 en 11 Grondwet schendt, in zoverre het de raadsheer in sociale zaken niet
begrijpt onder de magistraten en ambtsdragers welke, voor de misdaden en wanbedrijven
door hen gepleegd buiten hun ambt, slechts op vordering van de procureur–generaal bij
het hof van beroep kunnen worden gedagvaard voor het hof van beroep, terwijl de
raadsheer in sociale zaken toch overeenkomstig artikel 103 Gerechtelijk Wetboek deel
uitmaakt van het arbeidshof en overeenkomstig artikel 104 Gerechtelijk Wetboek samen
met een raadsheer in het arbeidshof mede kennisneemt van zaken die tot de bevoegdheid
van dit hof behoren, en voor hem dezelfde waarborgen als voor de raadsheer in het
arbeidshof verantwoord kunnen lijken, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof
18 maart 2008
P.2007.1823.N
nr. 188
Europese Unie – E.E.X.–Verordening – Beslissingen in burgerlijke en handelszaken –
Tenuitvoerlegging – Rechtsmiddel – Partij – Begrip – Uitlegging – Hof van Justitie E.G. –
Hof van Cassatie – Prejudiciële vraag – Verplichting.
Wanneer de uitlegging van artikel 43.1, van de Verordening van de Raad (EG) nr 44/2001
van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (E.E.X.–Vo) voor het
Hof van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, in casu in een zaak waar de
vraag rijst of de schuldeiser die in de naam en voor rekening van zijn schuldenaar een
vordering uitoefent, een partij is in de zin van dat artikel, dit is een partij die een
rechtsmiddel kan instellen tegen een beslissing op het verzoek om verklaring van
uitvoerbaarheid, ook al is hij niet formeel als procespartij opgetreden in het geding waarin
een andere schuldeiser van die schuldenaar om die verklaring vroeg, verzoekt het Hof van
Cassatie het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om bij wijze van
prejudiciële beslissing uitspraak te doen
10 april 2008
C.2006.0409.N
nr. 216
Grondwettelijk Hof – Vreemdelingen – Bevel om het grondgebied te verlaten –
Vrijheidsberoving – Beroep bij de rechterlijke macht – Verwerping van het beroep –
Cassatieberoep – Hof van Cassatie – Verplichting tot het stellen van een prejudiciële
vraag – Grens – Artikel 5.3 E.V.R.M..
Wanneer het recht van de van zijn vrijheid beroofde vreemdeling om binnen een redelijke
termijn te worden berecht, dat bij art. 5.3, E.V.R.M., gewaarborgd is, in het gedrang dreigt
te komen, moet het Hof het verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof verwerpen
30 april 2008
P.2008.0596.F
nr. 263
Grondwettelijk Hof – Verplichting van het Hof van Cassatie – Niet ontvankelijk middel.
Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet van de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het Hof van Cassatie niet gehouden aan het
Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk
is doordat die vraag vreemd is aan die als geschonden aangewezen artikelen (Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
8 mei 2008
C.2007.0232.N
nr. 281
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Grondwettelijk Hof – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen – Ongelijke behandeling
– Overgangsrecht.
Er is geen reden om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen wanneer de
eiser niet aangeeft op welke wijze het onderscheid dat een overgangsbepaling tussen
rechtzoekenden heeft ingevoerd, een ongelijke behandeling in het leven zou kunnen
roepen die aanleiding zou kunnen geven tot de vraag die hij aan het voormelde Hof wil
stellen.
21 mei 2008
P.2008.0090.F
nr. 308
Grondwettelijk Hof – Cassatiemiddel – Niet–ontvankelijkheid om een reden eigen aan de
cassatieprocedure.
Wanneer een middel niet ontvankelijk is op grond van een reden eigen aan de
cassatieprocedure, dienen de daarin door een partij voorgestelde prejudiciële vragen niet
aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
26 mei 2008
S.2006.0105.F
nr. 314
Wraking – Burgerlijke zaken – Hof van Cassatie – Termijn – Prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof – Verplichting van het Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie dat wettelijk binnen een termijn van acht dagen uitspraak moet doen
over de wraking, zou zijn opdracht de goede rechtsbedeling te handhaven miskennen door
in die omstandigheden, die geen schending vertonen van een internationale norm, een
prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof over de onverenigbaarheid van
wettelijke bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met bepalingen van de Grondwet; het
Hof kan ervan uitgaan dat die wettelijke bepalingen niet in strijd zijn met de Grondwet en
door het Hof niet buiten toepassing moeten worden gelaten. (Art. 838, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
2 juni 2008
C.2008.0215.N
nr. 337
Grondwettelijk Hof – Vroeger arrest – Vraag met hetzelfde onderwerp – Hof van Cassatie
– Verplichting.
Overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Arbitragehof, is het Hof van Cassatie niet verplicht het Grondwettelijk Hof
opnieuw een prejudiciële vraag te stellen, wanneer dat hof reeds uitspraak heeft gedaan
over een vraag met hetzelfde onderwerp
12 augustus 2008
P.2008.1065.N
nr. 430
Prejudiciële vraag – Grondwettelijk Hof – Verplichting voor het Hof – Grenzen – Vraag
die personen betreft die zich niet in dezelfde feitelijke toestand bevinden.
Het Hof dient een voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof niet te
stellen, wanneer deze vraag personen betreft die zich niet in dezelfde feitelijke toestand
bevinden
7 oktober 2008
P.2008.1421.N
nr. 531
Cassatiemiddel – Niet–ontvankelijkheid om een reden eigen aan de cassatieprocedure.
Wanneer een middel niet ontvankelijk is op grond van een reden eigen aan de
cassatieprocedure, hoeven de tot staving van het middel voorgestelde prejudiciële vragen
niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld
13 oktober 2008
S.2008.0017.F
nr. 543
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Rechtscollege – Weigering een prejudiciële vraag te stellen – Redengeving.
De rechter verantwoordt naar recht zijn weigering om een prejudiciële vraag te stellen,
wanneer hij vaststelt dat het werkelijke voorwerp van de vraag die bij wijze van
prejudiciële vraag is opgeworpen, niet vervat ligt in de wettelijke bepaling waar die vraag
beweert verband mee te hebben. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6
jan. 1989.)
29 oktober 2008
P.2008.0547.F
nr. 594
Grondwettelijk Hof – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie dient het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te stellen
waarvan de formulering aantoont dat de grieven die door de eisers zijn opgeworpen niet
aan de bestreden wettelijke bepaling kunnen worden toegeschreven (Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
29 oktober 2008
P.2008.0547.F
nr. 594
Prejudiciële vraag – Grondwettelijk Hof – Verplichting voor het Hof.
Er is geen grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof
wanneer het middel niet ontvankelijk is om redenen die niet ontleend zijn aan de normen
die zelf het onderwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van die prejudiciële vraag
(Art. 26, § 2, tweede lid, 1° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
25 november 2008
P.2008.0951.N
nr. 664
Prejudiciële vraag – Grondwettelijk Hof – Verplichting voor het Hof.
Er is geen grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof,
wanneer die vraag geen betrekking heeft op de ongelijke behandeling van personen die
zich in dezelfde rechtstoestand bevinden (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van
6 jan. 1989.)
25 november 2008
P.2008.0951.N
nr. 664
Grondwettelijk Hof – Schending van de artikelen 10 en 11 Gw. – Verplichting – Grenzen
– Schending voortvloeiend uit het ontbreken van een wet.
Wanneer de eiser het Hof verzoekt het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te
stellen die betrekking heeft op de verenigbaarheid van de artikelen 10 en 11 Gw. met het
ontbreken van een wettekst, hoeft deze prejudiciële vraag niet te worden gesteld, daar de
aangeklaagde lacune, gesteld dat ze de Grondwet schendt, alleen verholpen kan worden
door de wetgever, die de modaliteiten van de nieuw in te voeren regeling dient te bepalen
(Art. 26, § 2, eerste en tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
11 december 2008
C.2007.0333.F
nr. 719
Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – Ongelijke behandeling – Onjuiste
juridische uitgangspunten.
De aangevoerde ongelijke behandeling die op onjuiste juridische uitgangspunten berust,
kan geen aanleiding geven tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746

RAAD VAN STATE
Afdeling wetgeving – Koninklijk besluit – Advies – Dringende noodzakelijkheid –
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Beoordeling – Wettigheidstoetsing – Rechter – Verplichting.
Bij het verrichten van hun opdracht van wettigheidstoetsing, moeten de rechters,
uitsluitend op grond van de redenen die vermeld worden in de akte die zij willen
toepassen, nagaan of de minister, door het advies van de Raad van State niet in te winnen,
zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of deze zelfs heeft afgewend door het wettelijk
begrip dringende noodzakelijkheid te miskennen (Art. 3, § 1 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Art. 159 Grondwet 1994.)
21 januari 2008
S.2007.0025.F
nr. 41
Nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering.
Het arrest waarbij de Raad van State een besluit van de Vlaamse Regering nietig
verklaart, brengt door terugwerking de vernietiging jegens eenieder mede van dit besluit,
vanaf het ogenblik dat het in werking is getreden
8 april 2008
P.2008.0041.N
nr. 211
Nietigverklaring van een administratieve beslissing – Machtsoverschrijding –
Aansprakelijkheid.
Wanneer de rechter, op grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W., rechtsgeldig kennis
neemt van een aansprakelijkheidsvordering ten gevolge van machtsoverschrijding wegens
miskenning door de administratieve overheid van de grondwettelijke of wettelijke regels
volgens welke zij op een bepaalde manier iets niet of wel moet doen, en die
machtsoverschrijding door de Raad van State met nietigverklaring van die administratieve
handeling is gesanctioneerd, moet de rechter, behalve onoverwinnelijke dwaling of enige
andere oorzaak van vrijstelling van aansprakelijkheid, gezien het gezag van gewijsde
"erga omnes" van zodanige beslissing tot nietigverklaring, noodzakelijk beslissen dat de
administratieve overheid van wie de nietig verklaarde handeling uitgaat, een fout heeft
begaan en dat de fout tot herstel aanleiding geeft als het oorzakelijk verband tussen de
machtsoverschrijding en de schade bewezen is (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
26 juni 2008
C.2007.0272.N
nr. 406

RECHT VAN VERDEDIGING
ALGEMEEN
Ambtshalve opgeworpen middel – Geen debat op tegenspraak.
Het arrest, dat een middel ambtshalve opwerpt zonder het aan de tegenspraak van de
partijen te onderwerpen, om het middel te verwerpen dat de eiser afleidt uit de
onwettigheid van de beslissing van de geneesheer–inspecteur van de verweerder, miskent
het recht van verdediging van de eiser
21 januari 2008
S.2007.0070.F
nr. 43
Inverdenkinggestelde – Kennisgeving van ten laste gelegde feiten – Wijze van
kennisgeving.
Hoewel het recht van verdediging vereist dat een inverdenkinggestelde voldoende
ingelicht wordt over de hem ten laste gelegde feiten, schrijft geen enkele bepaling voor
dat die inlichting alleen kan voortvloeien uit de vordering tot verwijzing; die inlichting
kan mede gegeven worden aan de hand van de stukken van het strafdossier, waarvan de
inverdenkinggestelde heeft kunnen kennisnemen en waarover hij voor het
onderzoeksgerecht zijn recht van verdediging vrij heeft kunnen uitoefenen
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11 maart 2008

P.2007.1717.N

nr. 168

Uitoefening van het recht van verdediging – Tergend en roekeloos karakter.
Een verdediging kan tergend of roekeloos zijn wanneer de verweerder zijn recht van
verdediging uitoefent ofwel met het oogmerk om een andere partij te schaden, ofwel op
een wijze die de grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig
en bedachtzaam persoon kennelijk te buiten gaat.
2 oktober 2008
C.2007.0462.F
nr. 522

BURGERLIJKE ZAKEN
Bevoegdheid van de rechter – Toepasselijk recht – Ambtshalve op te werpen
rechtsmiddelen – Beschikkingsbeginsel – Recht van verdediging.
De rechter, die gehouden is het geschil te beslechten overeenkomstig de rechtsregel die
daarop van toepassing is, moet, met eerbiediging van het recht van verdediging,
ambtshalve de rechtsmiddelen opwerpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten
die de partijen in het bijzonder hebben aangevoerd tot staving van hun eisen
9 mei 2008
C.2006.0641.F
nr. 283
Overeenkomst – Omschrijving – Rechtsgevolg – Bevoegdheid van de rechter.
De rechter die zich ertoe beperkt uit de feiten en de omschrijving die aan de tegenspraak
van de eiser zijn onderworpen rechtsgevolgen af te leiden, miskent diens recht van
verdediging niet
16 mei 2008
C.2006.0629.F
nr. 300

STRAFZAKEN
Strafmaat – Motivering – Verwijzing naar het gebrek aan verantwoordelijkheidszin en
schuldinzicht.
Door de strafmaat mede te bepalen door te verwijzen naar het gebrek aan
verantwoordelijkheidszin en aan schuldinzicht, bestraft de rechter de wijze waarop de
beklaagde zich heeft verdedigd en miskent hij aldus het recht van verdediging (Art. 195
Wetboek van Strafvordering.)
29 januari 2008
P.2007.1551.N
nr. 70
Inlichtingen waardoor het onderzoek kon geopend worden – Vaagheid – Regelmatig
verkregen en aan tegenspraak onderworpen nakomende bewijselementen – Recht om de
elementen tegen te spreken die van aard zijn om de beslissing van de rechter te
beïnvloeden.
De onduidelijkheid waarmee het begin van een politieonderzoek gepaard gaat en de
vaagheid van de inlichtingen waardoor het kon worden geopend, kunnen niet leiden tot de
niet–ontvankelijkheid van de strafvordering wanneer de uitoefening ervan, zoals te dezen,
steunt op nakomende bewijsgegevens die regelmatig werden verkregen en bij het dossier
van het voorbereidend onderzoek werden gevoegd; aangezien de door de eiser
aangeklaagde leemtes hem het recht niet hebben ontnomen om de stukken of argumenten
tegen te spreken die van aard zijn om de beslissing van de rechter te beïnvloeden, en die
niet overeenstemmen met de eerst vergaarde inlichtingen, is de strafvordering
ontvankelijk
30 januari 2008
P.2007.1468.F
nr. 72

– 271 –
Strafuitvoeringsrechtbank – Verschijning van de veroordeelde – Verplichting –
Vertegenwoordiging van de veroordeelde – Verzoek tot uitstel.
Hoewel uit artikel 53 Wet Strafuitvoering volgt dat de veroordeelde persoonlijk moet
verschijnen voor de toekenning van alle strafuitvoeringsmodaliteiten, zonder dat hij zich
door zijn advocaat kan laten vertegenwoordigen, kan daaruit niet worden afgeleid dat hij
op de terechtzitting moet verschijnen waarop de strafuitvoeringsrechtbank over een
verzoek tot uitstel uitspraak doet
19 maart 2008
P.2008.0363.F
nr. 193
Onderzoek – Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafrechtelijk kort geding – Onderzoek
van de regelmatigheid van het beslag – Inzage van het dossier.
Het geheim van het onderzoek dat is vastgelegd in art. 57, § 1, eerste lid, Sv., kan
rechtvaardigen dat wordt overgegaan tot het toezicht op de regelmatigheid van het beslag
zonder dat de beslagene inzage heeft gekregen van het volledige onderzoeksdossier
14 mei 2008
P.2008.0188.F
nr. 294
Onderzoek – Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op de regelmatigheid van de
rechtspleging – Eerbiediging van het beginsel van het recht op tegenspraak.
Wanneer het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, in het kader van het
toezicht op de regelmatigheid van een procesakte, zich baseert op het onderzoek van
gegevens die haar tijdens het beraad zijn medegedeeld en niet aan tegenspraak zijn
onderworpen, miskent dat arrest het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht
van verdediging (Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.)
14 mei 2008
P.2008.0186.F
nr. 293
Bevel tot aanhouding – Ondervraging van de verdachte door de onderzoeksrechter – Niet
nakoming wegens overmacht.
Een miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit het enkele feit
dat de verdachte, ingevolge overmacht niet werd ondervraagd door de onderzoeksrechter
vooraleer deze een bevel tot aanhouding lastens hem verleend heeft
3 juni 2008
P.2008.0828.N
nr. 342
Straf – Strafmaat – Motivering – Beklaagde – Gedrag t.a.v. de getuigen, de slachtoffers of
de overige partijen.
Ofschoon de beklaagde het recht heeft om vrij te kiezen op welke wijze hij zijn onschuld
voor de rechter wil aantonen, kan deze daarentegen, bij de beoordeling van de
persoonlijkheid van de beklaagde en de bepaling van de strafmaat, rekening houden met
de wijze waarop laatstgenoemde zich tegenover de getuigen, de slachtoffers of de overige
partijen heeft gedragen (Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
11 juni 2008
P.2008.0353.F
nr. 363
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging – Overlevering van de opgespoorde
persoon – Uitvaardiging van een aanvullend Europees aanhoudingsbevel – Procedure
van tenuitvoerlegging – Onderzoeksgerechten – Overgeleverde persoon –
Vertegenwoordigd in België door zijn advocaat – Vaststelling van de niet–verschijning
van de advocaat – Regelmatigheid van de beslissing.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat vaststelt dat de raadsman van de
overgeleverde persoon niet is verschenen ofschoon hij regelmatig was opgeroepen,
verantwoordt zijn beslissing over de tenuitvoerlegging van een door een buitenlandse
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gerechtelijke overheid uitgevaardigd aanvullend Europees aanhoudingsbevel naar recht en
miskent het recht van verdediging van de betrokkene niet. (Art. 31, § 1 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
25 juni 2008
P.2008.0962.F
nr. 399
Onderzoeksgerechten – Voorlopige hechtenis – Handhaving – Mededeling van het dossier
aan de inverdenkinggestelde en aan zijn raadsman – Onvolledig dossier.
Het dossier dat ter beschikking wordt gehouden van de inverdenkinggestelde en diens
raadsman, vooraleer hij verschijnt voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen
over de handhaving van de voorlopige hechtenis, moet, in de regel, volledig zijn (Art. 21,
§ 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
29 juli 2008
P.2008.1153.F
nr. 429
Europees aanhoudingsbevel – Beschikking van tenuitvoerlegging – Hoger beroep –
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verschijningsbericht – Ontvangst – Beoordeling.
Schendt artikel 17, §3, eerste lid, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel en miskent het algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging van
het recht van verdediging, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling de
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel bevestigt, als uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de betrokkene, die in vrijheid was
gesteld en niet was bijgestaan door een raadsman, het bericht om te verschijnen dat bij
bovenvermeld artikel is bepaald, heeft ontvangen voor de zitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling waarop de zaak was vastgesteld en werd behandeld, noch dat hij
op die zitting is verschenen (Art. 17, §3, eerste lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel.)
12 augustus 2008
P.2008.1280.N
nr. 432
Bijkomende dagvaarding door het openbaar ministerie – Voorwaarden – Wettigheid.
Het openbaar ministerie, als vervolgende partij, kan steeds, zelfs tijdens het verloop van
het proces, bijkomende dagvaardingen achtereenvolgens laten betekenen tot precisering
van de feiten of een uitbreiding van de incriminatieperiode op voorwaarde dat voor de
rechter ten gronde de mogelijkheid wordt gegeven tegenspraak te voeren; het feit dat die
bijkomende dagvaarding wordt betekend nadat reeds door de beklaagde zijn standpunt is
meegedeeld omtrent de eerder uitgebrachte dagvaarding, tast het eerlijk karakter van het
proces niet aan en laat het recht op verdediging onverkort, noch is de loyauteitsplicht van
het openbaar ministerie zoals bepaald in artikel 28bis, § 3, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, hierdoor miskend
2 september 2008
P.2008.0393.N
nr. 439
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Inzage van overtuigingsstuk door de
inverdenkinggestelde of zijn raadsman.
Geen miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de enkele
omstandigheid dat bij de handhaving van de voorlopige hechtenis de
inverdenkinggestelde of zijn raadsman een overtuigingsstuk wegens de techniciteit ervan
niet tijdig kunnen inzien en zij niet met het oog op de uitoefening van het recht van
verdediging om uitstel van de behandeling van de zaak hebben gevraagd om alsnog de
inzage ervan door het ter beschikking stellen van de vereiste apparatuur mogelijk te
maken
2 september 2008
P.2008.1335.N
nr. 442
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Proces–verbaal laattijdig opgesteld – Beoordeling door de bodemrechter – Douane en
accijnzen – Misdrijf – Proces–verbaal – Beklaagde.
De omstandigheid alleen dat een proces–verbaal waarin misdrijven inzake douane en
accijnzen zijn vastgesteld, laattijdig werd opgemaakt, betekent niet automatisch dat het
recht van verdediging werd miskend; het staat aan de rechter om dienaangaande naar de
feiten te oordelen (Artikelen 267 en 268 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
1 oktober 2008
P.2008.0288.F
nr. 514
Strafuitvoeringsrechtbank – Herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit
Rechtszitting – Niet–oproeping van de raadsman van de veroordeelde.

–

Miskenning van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging
kan niet worden afgeleid uit het feit dat de raadsman van de veroordeelde niet dient te
worden opgeroepen voor de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank, die met het oog op
de herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit werd aangezocht. (Art. 68, § 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.)
8 oktober 2008
P.2008.1388.F
nr. 535
Strafuitvoeringsrechtbank – Veroordeelde – Regelmatige oproeping – Rechtszitting –
Niet–verschijning van de veroordeelde.
Miskenning van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging
kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de veroordeelde, die regelmatig
is opgeroepen en buiten een geval van overmacht dat hem belette te verschijnen, niet op
de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank is verschenen, ook al staat de wet hem niet toe
verzet aan te tekenen of hoger beroep in te stellen tegen het vonnis dat is gewezen zonder
dat hij werd gehoord.
8 oktober 2008
P.2008.1388.F
nr. 535
Verweer van de beklaagde – Collectief misdrijf – Toepassing van artikel 65, tweede lid,
Strafwetboek – Niet volstrekt ongeloofwaardig verweer – Bewijslevering.
In zoverre de feiten of omstandigheden waarop de beklaagde zich beroept en die zijn
strafbaarheid uitsluiten, bij toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, niet
volstrekt ongeloofwaardig zijn kan de rechter niet zonder meer zeggen dat de eiser nalaat
het bewijs daarvan te leveren, zonder hem en het openbaar ministerie in de gelegenheid te
stellen dat te doen
14 oktober 2008
P.2008.0829.N
nr. 546
Strafvordering – Verweer van partijen – Beoordeling door de rechter.
Anders dan in burgerlijke zaken, is de strafrechter bij de beoordeling van de hem
voorgelegde strafvordering, niet gebonden door het verweer van de partijen; de
strafrechter dient immers de strafvordering enkel te beoordelen op basis van de stukken
die hem regelmatig zijn overgelegd en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen
voeren
14 oktober 2008
P.2008.0693.N
nr. 544
Strafvordering op gang gebracht door de burgerlijke partijstelling – Processuele
gevolgen – Taak van de rechter.
Het staat hem die door zijn burgerlijke partijstelling de strafvordering op gang brengt, de
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eventuele processuele gevolgen daarvan in te zien; de rechter moet hem niet verwittigen
van de mogelijke toepassing van een duidelijke, voor ieder toegankelijke, maar niettemin
specifiek op zijn processuele toestand toepasselijke regel van rechtspleging.
21 oktober 2008
P.2008.0816.N
nr. 568
Verzoek tot heropening van de debatten – Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter – Verwerping.
Wanneer een partij, na sluiting van het debat, stukken wenst over te leggen, kan zij
daartoe vragen dat het debat wordt heropend; de rechter beoordeelt het nut van de
heropening op onaantastbare wijze en, indien hij beslist dat het debat niet hoeft te worden
heropend, staat hem niets anders te doen dan de stukken, die hij heeft ontvangen terwijl de
zaak in beraad was, uit de rechtspleging te weren
21 oktober 2008
P.2008.0534.N
nr. 566
Controle van de bijzondere opsporingsmethoden – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Burgerlijke partij en inverdenkinggestelde – Hoorplicht.
Ofschoon bij de rechtspleging overeenkomstig artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering
de uitoefening van het recht van verdediging van de burgerlijke partij en de
inverdenkinggestelde beperkt is tot het recht gehoord te worden buiten de aanwezigheid
van andere van die partijen, is dit verhoor een waarborg voor de verdediging in verband
met de toegepaste bijzondere opsporingsmethode; wanneer een partij niet werd gehoord
omdat haar niet regelmatig kennis werd gegeven van de vaststelling van de zaak, is dit
recht miskend.
4 november 2008
P.2008.1440.N
nr. 609
Telastlegging – Niet of onjuiste vermelding van de wetsbepaling die het feit omschrijft of
strafbaar stelt – Inhoud van de telastlegging voldoende voor de beklaagde om te weten
waaromtrent hij zich moet verdedigen.
De enkele omstandigheid dat de telastlegging die ter beoordeling van de strafrechter staat,
de wetsbepaling die het feit omschrijft en strafbaar stelt, niet of onjuist vermeldt, miskent
nog niet het recht van verdediging; het volstaat inderdaad dat de beklaagde met voldoende
zekerheid weet waaromtrent hij zich moet verdedigen (Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 december 2008
P.2008.1210.N
nr. 734
Straf – Collectief misdrijf – Verweer van de beklaagde – Toepassing van artikel 65,
tweede lid, Strafwetboek – Verplichting – Beklaagde voert een vorige veroordeling aan –
Ontbreken in het strafdossier van het bewijs van de vorige veroordeling.
Wanneer de rechter vaststelt dat de voorwaarden van artikel 65, tweede lid, Sw., zijn
vervuld, is hij verplicht deze bepaling toe te passen; hij kan de toepassing ervan niet
afwijzen door zich te beperken tot de vaststelling dat het strafdossier geen bewijs bevatte
van het bestaan van de vorige veroordeling die door de eiser tot staving van zijn verweer
wordt aangevoerd
17 december 2008
P.2008.1233.F
nr. 737

BELASTINGZAKEN
Douane en accijnzen – Misdrijf – Proces–verbaal – Beklaagde – Proces–verbaal
laattijdig opgesteld – Beoordeling door de bodemrechter.
De omstandigheid alleen dat een proces–verbaal waarin misdrijven inzake douane en
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accijnzen zijn vastgesteld, laattijdig werd opgemaakt, betekent niet automatisch dat het
recht van verdediging werd miskend; het staat aan de rechter om dienaangaande naar de
feiten te oordelen (Artikelen 267 en 268 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
1 oktober 2008
P.2008.0288.F
nr. 514

TUCHTZAKEN
Vraag tot uitstel.
Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en artikel 6.1. E.V.R.M. die
onder meer het recht inhouden om zichzelf te verdedigen, brengen niet met zich mee dat
de tuchtrechtelijk vervolgde advocaat een onbeperkt aantal keren om uitstel van
behandeling kan vragen; het feit dat hij geen beroep wenst te doen op de
vertegenwoordiging door een raadsman doet hieraan niet af.
13 maart 2008
D.2007.0005.N
nr. 179

ALLERLEI
Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Hoger beroep – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Taal – Essentiële stukken.
Inzake toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van
vreemdelingen, schendt het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling het recht van
verdediging van de van zijn vrijheid beroofde vreemdeling, door te oordelen dat de
essentiële stukken van het dossier in het Frans, taal van de rechtspleging, kunnen worden
geraadpleegd, ofschoon uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat het
bevel om het grondgebied te verlaten en de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde
plaats, welke aan de basis liggen van het verzoek tot invrijheidstelling van de
vreemdeling, in het Nederlands zijn gesteld, zonder Franse vertaling (Art. 72 Wet van 15
dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.)
16 januari 2008
P.2007.1884.F
nr. 30

RECHTBANKEN
ALGEMEEN
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van de Procureur–
generaal bij het Hof van Beroep – Onttrekking aan de rechter – Beoordelingscriteria.
Het Hof van Cassatie verwerpt het verzoek tot onttrekking van de zaak uitgaande van de
procureur–generaal bij het hof van beroep in het belang van een goede rechtsbedeling
wanneer het vaststelt dat de rechter die reeds meer dan zes maanden verzuimd heeft de
zaak te berechten die hij in beraad genomen heeft, waarschijnlijk de beslissing zal wijzen
op korte termijn. (Artikelen 648, 4°, en 652 Gerechtelijk Wetboek.)
17 januari 2008
C.2007.0631.N
nr. 32
Onttrekking aan de rechter – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten –
Termijn van zes maanden – Berekening.
De termijn van zes maanden gedurende dewelke de rechter verzuimt de zaak te berechten,
die dient verstreken te zijn alvorens de procureur–generaal bij het hof van beroep kan
vorderen dat de zaak hem wordt onttrokken, wordt niet geschorst tijdens het gerechtelijk
verlof. (Artikelen 648, 4°, en 652 Gerechtelijk Wetboek.)
17 januari 2008
C.2007.0631.N
nr. 32
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Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van de procureur–
generaal bij het hof van beroep – Onttrekking aan de rechter – Beoordelingscriteria.
Op verzoek van de procureur–generaal bij het hof van beroep onttrekt het Hof van
Cassatie de zaak aan de rechter in het belang van een goede rechtsbedeling, wanneer het
vaststelt dat uit de verklaring van de voorzitter van de rechtbank blijkt dat de betrokken
magistraat ontlast werd van de meeste van de normale opdrachten die op een magistraat
rusten maar er desondanks niet in slaagt projecten af te leveren binnen de normale
tijdsgrenzen, en de rechter zelf geen uitlegging geeft aan de vertraging die zou kunnen
wettigen dat hij de zaak meer dan zes maand in beraad hield (Artikelen 648, 4°, en 652
Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2008.0019.N
nr. 95
Onttrekking aan de rechter – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten –
Termijn van zes maanden – Gerechtelijk verlof.
De termijn van zes maanden gedurende dewelke de rechter verzuimt de zaak te berechten,
die dient verstreken te zijn alvorens de procureur–generaal bij het hof van beroep kan
vorderen dat de zaak hem wordt onttrokken, wordt niet geschorst tijdens het gerechtelijk
verlof (Artikelen 648, 4°, en 652 Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2008.0019.N
nr. 95
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van een partij –
Onttrekking aan de rechter – Vertraging te wijten aan organisatorische problemen van de
rechtbank.
Wanneer het Hof vaststelt dat de organisatorische problemen van de rechtbank waarvan
de betrokken rechter deel uitmaakt, de vertraging in het uitspreken van het vonnis kunnen
uitleggen, verantwoordt zulks nog niet dat de zaak aan dezelfde rechtbank zou moeten
toebedeeld blijven, zodat het Hof de zaak aan die rechtbank onttrekt om ze naar een
andere rechtbank van hetzelfde ressort te verwijzen. (Art. 648, 4° Gerechtelijk Wetboek.)
24 april 2008
C.2008.0103.N
nr. 250
Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking – Arrest van het Hof
van Cassatie – Beslissing verwijst naar de redengeving van dat arrest – Eigen
overtuiging.
De rechter die zijn beslissing grondt op de redengeving van een arrest van het Hof van
Cassatie kent daaraan geen algemene en als regel geldende draagwijdte toe, wanneer hij
de redenen aangeeft waarom hij zich daarbij aansluit en aldus een eigen overtuiging
uitdrukt (Art. 6 Gerechtelijk Wetboek.)
29 oktober 2008
P.2008.0547.F
nr. 594
Vordering in rechte – Vordering van de burgerlijke partij – Voorwerp – Ambtshalve
wijziging door de rechter – Wijziging van de kwalificatie.
Wanneer het bestreden arrest aan de vordering zoals door de burgerlijke partij verwoord,
een andere omschrijving geeft dan die welke in conclusie is voorgesteld, wijzigen de
appelrechters het voorwerp van de vordering niet en doen zij geen uitspraak over een niet
gevorderde zaak.
12 november 2008
P.2007.1627.F
nr. 628

BURGERLIJKE ZAKEN
Bevoegdheid – Samenhang – Verschillende vorderingen of punten van een vordering –
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Samenvoeging – Voorrangsregels.
Vermits artikel 566 van het Gerechtelijk Wetboek voor de samenhang van vorderingen
enkel verwijst naar de voorrangsregels bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5°, van
het Gerechtelijk Wetboek en niet naar het derde lid van artikel 565 van dit wetboek,
kunnen verschillende vorderingen of verschillende punten van een vordering tussen twee
of meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor verschillende rechtbanken zouden
moeten worden gebracht, indien zij samenhangend zijn, voor éénzelfde rechtbank worden
samengevoegd volgens de voorrangsregels die zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2°
tot 5°, van het Gerechtelijk Wetboek en niet voor de rechtbank die voor één van die
vorderingen of punten van de vordering uitsluitend bevoegd is als niet is voldaan aan de
voorrangsregels die zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5°, van dit wetboek
(Artikelen 565, tweede lid, 2° tot 5°, en 566 Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2004.0418.N
nr. 90
Politierechtbank – Voetbalwet
tenuitvoerlegging – Mogelijkheid.

–

Administratieve

sanctie

–

Uitstel

van

de

De administratieve sancties waarin de Voetbalwet voorziet, kunnen noch door de
bevoegde ambtenaar, en bijgevolg noch door de politierechter in graad van beroep,
uitgesproken worden met uitstel van tenuitvoerlegging bij ontstentenis van enige
wetsbepaling die daarin voorziet. (Artikelen 22, 23, en 24 Wet 21 dec. 1998 betreffende
de veiligheid bij voetbalwedstrijden.)
7 februari 2008
C.2005.0233.N
nr. 92
Aanhangig geding – Samenvoeging van vorderingen – Verwijzing – Rechtbank waartoe
men zich eerst wendt – Voorrang.
Artikel 565, tweede lid, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarnaar artikel 566 van dit
wetboek verwijst, en dat voorziet dat de rechtbank waartoe men zich eerst wendt voorrang
heeft boven die waarvoor de zaak later wordt aangebracht, betreft het geval dat
vorderingen of punten van de vordering behoren tot de bevoegdheid van rechtbanken van
dezelfde rang; deze voorrangsregel kan niet toegepast worden wanneer de vorderingen
behoren tot de bevoegdheid van verschillende rechtbanken. (Artikelen 565, tweede lid, 5°,
en 566 Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2004.0418.N
nr. 90
Vordering in rechte – Door de partijen aangevoerde feiten en redenen – Juridische aard –
Opdracht van de rechter – Bewijskracht van de akten – Conclusie.
De rechter die ambtshalve de rechtsmiddelen bepaalt waarvan de toepassing ingegeven is
door de feiten die de partijen aanvoeren, miskent de bewijskracht van de conclusie van de
partijen niet (Artikelen 1249 tot 1252 Burgerlijk Wetboek.)
15 februari 2008
C.2006.0184.F
nr. 115
Vordering in rechte – Door de partijen aangevoerde feiten en redenen – Rechtsgrond –
Opdracht van de rechter – Recht van verdediging.
De rechter die, aangezien de partijen hun vordering geen juridische grondslag hebben
gegeven, steunt op de feiten die regelmatig aan zijn beoordeling zijn voorgelegd, miskent
het recht van verdediging van de partijen niet
15 februari 2008
C.2006.0184.F
nr. 115
Buitencontractuele aansprakelijkheid – Schadevergoeding die overeenstemt met het
hoofdbedrag van de factuur, vermeerderd met de compensatoire interest –
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Beschikkingsbeginsel.
De rechter miskent het beschikkingsbeginsel niet, wanneer hij de buitencontractuele
aansprakelijkheid in aanmerking neemt en beslist om de schade te vergoeden door een
schadevergoeding toe te kennen die overeenstemt met het hoofdbedrag van de factuur,
vermeerderd met de compensatoire interest, aangezien, enerzijds, de compensatoire
interest integraal deel uitmaakt van de schadevergoeding die toegekend wordt tot herstel
van de schade, en, anderzijds, de eiser niet betoogt dat de toekenning van die interest
hierop zou neerkomen dat de schade geraamd wordt op een bedrag dat hoger ligt dan de
gevorderde som. (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
21 maart 2008
C.2006.0599.F
nr. 196
Proceshandeling – Verrichting – Termijn – Vervaldag – Zaterdag – Zondag – Wettelijke
feestdag – Termijnen om te concluderen.
Indien de vervaldag van een termijn voor het verrichten van een proceshandeling een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vervaldag verplaatst op de
eerstvolgende werkdag; die bepaling is van toepassing op de termijnen die door de
voorzitter of door de rechter die deze heeft aangewezen, bepaald worden om conclusie te
nemen. (Artikelen 53, en 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek.)
5 mei 2008
C.2006.0489.F
nr. 267
Bevoegdheid van de rechter – Vordering – Rechtsnorm – Bepaling en toepassing – Taak
van de rechter.
De rechter is gehouden de rechtsnorm die de voor hem gebrachte vordering regelt, te
bepalen en toe te passen.
9 mei 2008
C.2006.0641.F
nr. 283
Uitdrukkelijk procedureakkoord – Taak van de rechter.
Door middel van een uitdrukkelijk procedureakkoord kunnen de partijen de rechter
binden op een punt in rechte of in feite waartoe zij het debat willen beperken
9 mei 2008
C.2006.0641.F
nr. 283
Bevoegdheid van de rechter – Toepasselijk recht – Ambtshalve op te werpen
rechtsmiddelen – Beschikkingsbeginsel – Recht van verdediging.
De rechter, die gehouden is het geschil te beslechten overeenkomstig de rechtsregel die
daarop van toepassing is, moet, met eerbiediging van het recht van verdediging,
ambtshalve de rechtsmiddelen opwerpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten
die de partijen in het bijzonder hebben aangevoerd tot staving van hun eisen
9 mei 2008
C.2006.0641.F
nr. 283
Bevoegdheid van de rechter – Overeenkomst – Omschrijving – Rechtsgevolg.
De rechter die zich ertoe beperkt uit de feiten en de omschrijving die aan de tegenspraak
van de eiser zijn onderworpen rechtsgevolgen af te leiden, miskent diens recht van
verdediging niet
16 mei 2008
C.2006.0629.F
nr. 300
Conclusietermijnen – Rechterlijke bepaling.
Wanneer de rechter termijnen bepaalt om conclusie te nemen, moeten telkens zowel de
neerlegging van de conclusie ter griffie als de gelijktijdige toezending ervan aan de
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tegenpartij binnen de bepaalde termijn plaatsvinden (Artikelen 745, eerste lid, en 747, §
2, vijfde en zesde lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2008
C.2007.0236.N
nr. 367
Neerlegging en toezending van conclusies – Aard – Rechterlijk bepaalde termijn –
Vervaldag.
De neerlegging van de conclusie ter griffie en de gelijktijdige toezending ervan aan de
tegenpartij zijn proceshandelingen in de zin van artikel 48 van het Gerechtelijk Wetboek,
zodat de door de rechter bepaalde termijn om conclusie te nemen, die verstrijkt op een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, overeenkomstig artikel 53 van dit
Wetboek wordt verplaatst op de eerstvolgende werkdag. (Artikelen 48 en 53 Gerechtelijk
Wetboek.)
12 juni 2008
C.2007.0236.N
nr. 367
Beschikkingsbeginsel – Ondergeschikte vordering – Gedingbeslissende eed – Beleid van
de rechter – Grief.
Het hof van beroep dat oordeelt dat de vordering van de eiser niet verjaard is, maar
desondanks de slechts in ondergeschikte orde (voor het geval zou geoordeeld worden dat
ze wel verjaard is) de door de eiser gevorderde gedingbeslissende eed aan de verweerder
oplegt, schendt het beschikkingsbeginsel; de omstandigheid dat de eiser pas heeft laten
gelden dat het hof van beroep ultra petita had beslist nadat de eed werd afgelegd, houdt
niet in dat hij instemde met de eerdere beslissing van het hof; de eiser, die zich gegriefd
voelde door het beleid van zijn zaak, vermocht er de voorkeur aan te geven slechts tegen
de beslissingen van het hof van beroep op te komen nadat de zaak was afgehandeld. (Art.
1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
26 juni 2008
C.2006.0405.N
nr. 401
Bewijs – Geschriften – Bewijskracht – Vorderingen die voor het eerst in hoger beroep
door de verweerders tegen de eiseres worden ingesteld – Omschrijving van de nieuwe
vorderingen door de rechter.
De rechter die aan de in de conclusie vervatte vorderingen hun juiste juridische
omschrijving geeft, miskent de bewijskracht van die conclusie niet. (Artikelen 1319 en
1320 Burgerlijk Wetboek.)
11 september 2008
C.2007.0186.F
nr. 463
Bewijs van een feit – Betwisting – Opdracht van de rechter.
Wanneer de betwisting betrekking heeft op het bewijs van een feit en de eisers een
bewijsmiddel hanteren, beslecht de rechter die betwisting door toepassing te maken van
de rechtsregels die op dat bewijsmiddel van toepassing zijn; daarbij dient hij niet na te
gaan of een ander bewijsmiddel dat de eisers niet hebben gehanteerd, het door hen
aangevoerde feit zou bewijzen (Artikelen 1315, 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek;
Artikelen 5, 774, 870 en 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek.)
11 september 2008
C.2006.0666.F
nr. 461
Rechtspleging op tegenspraak – Verschijnende partij – Gevolg – Navolgende rechtsdag –
Niet–verschijning – Gevolg.
Een procespartij die aan de vereisten van artikel 804, tweede lid,van het Gerechtelijk
Wetboek voldoet, wordt voor de rechtspleging aangezien als een verschijnende partij en
dient dienvolgens op overeenkomstige wijze van eventuele uitstellen van behandeling te
worden verwittigd (Artikelen 747, § 2, 748, § 2, 750, § 2, 754 en 804, tweede lid
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Gerechtelijk Wetboek.)
19 september 2008

C.2007.0458.N

nr. 488

Conclusietermijnen – Termijnen door de rechter bepaald – Vereisten – Conclusie
ambtshalve uit het debat geweerd.
Wanneer de rechter termijnen bepaalt om conclusie te nemen, moeten telkens zowel de
neerlegging van de conclusie ter griffie als de gelijktijdige toezending ervan aan de
tegenpartij binnen de bepaalde termijn plaatsvinden; de enkele neerlegging van de
conclusie ter griffie zonder gelijktijdige toezending aan de tegenpartij voldoet niet aan het
wettelijke vereiste; in voorkomend geval moet de rechter de laattijdig toegezonden
conclusie uit het debat weren, ook al is ze tijdig neergelegd ter griffie (Artikelen 745 en
747, § 2, vijfde en zesde lid Gerechtelijk Wetboek.)
26 september 2008
C.2006.0127.N
nr. 507
Conclusies – Conclusie na het advies van het openbaar ministerie – Herhaling van reeds
in eerdere conclusie ontwikkelde argumenten – Niet in aanmerking genomen conclusie –
Processuele situatie van de conclusienemer.
Ook al bevat de conclusie van een partij over het advies van het openbaar ministerie geen
andere middelen dan die partij reeds in vroegere conclusies heeft aangevoerd, dan belet
dit niet dat die conclusie argumenten kan bevatten die de beslissing van de rechter kunnen
beïnvloeden, zodat het niet in aanmerking nemen van haar conclusie over het advies van
het openbaar ministerie de processuele situatie van die partij kan verzwakken. (Art. 767
Gerechtelijk Wetboek.)
3 november 2008
S.2008.0060.N
nr. 607
Nietigheid – Verzuim of onregelmatigheid.
Door artikel 867, Ger.W. toe te passen op de loonoverdracht, die een overeenkomst is en
geen proceshandeling, past het bestreden vonnis deze wetsbepaling toe buiten zijn
toepassingsgebied (Art. 867 Gerechtelijk Wetboek.)
17 november 2008
C.2008.0259.N
nr. 637
Beslissing over het recht op maatschappelijke bijstand of dienstverlening – Beroep –
Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.
De rechter die, krachtens de hem bij artikel 580, 8°, d, van het Gerechtelijk Wetboek
toegekende bevoegdheid, uitspraak doet over geschillen betreffende de toepassing van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, doet over die geschillen uitspraak door een toetsing met volle rechtsmacht uit te
oefenen op de beslissing van het openbaar centrum, mits eerbiediging van het recht van
verdediging en binnen het kader van het geding, zoals dit door de partijen regelmatig is
bepaald. (Art. 580, 8°, d Gerechtelijk Wetboek.)
17 november 2008
S.2007.0069.N
nr. 638
Artikel 747, § 2, Ger.W. – Opzet – Laattijdige conclusie – Gevolg – Bevoegdheid van de
rechter.
De opzet van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek is niet dat de partij die nalaat
binnen de door de rechter bepaalde termijn een conclusie te nemen, hierdoor noodzakelijk
het recht verbeurt om binnen een latere termijn een conclusie te nemen; de rechter mag
echter op vordering van een wederpartij een deloyale proceshouding aldus straffen en op
die grond een conclusie uit het debat weren (Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek.)
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4 december 2008

C.2007.0364.F

nr. 697

Artikel 747, § 2, Ger.W. – Opzet – Laattijdige conclusie – Daaropvolgende conclusie –
Gevolg – Bevoegdheid van de rechter.
Noch uit artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, noch uit het algemeen beginsel
van het recht van verdediging volgt dat de conclusie die genomen is na die welke wegens
laattijdigheid in de zin van die bepaling uit het debat is geweerd, in beginsel uit het debat
moet worden geweerd, tenzij wordt bewezen dat de partij die het voordeel van die regel
geniet daarvan gebruikt maakt om haar tegenstrever te verrassen door een houding aan te
nemen die het recht van verdediging van laatstgenoemde miskent. (Art. 747, § 2
Gerechtelijk Wetboek.)
4 december 2008
C.2007.0364.F
nr. 697
Van goederen gescheiden echtgenoten of ex–echtgenoten – Onverdeeldheid – Verdeling –
Vorderingen – Rechter – Kennisneming van de vorderingen.
De rechter die de verdeling heeft bevolen en de daartoe aangewezen notarissen dienen
niet noodzakelijk kennis te nemen van alle vorderingen betreffende de eigen goederen van
de van goederen gescheiden echtgenoten of ex–echtgenoten waartussen onverdeeldheid
bestaat. (Artikelen 815 en 1446 tot 1469 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1207 tot 1225
Gerechtelijk Wetboek.)
18 december 2008
C.2005.0414.F
nr. 744

STRAFZAKEN
Schade uit misdrijf – Raming – Rechter die het bestaan van de schade, de fout en het
oorzakelijk verband vaststelt – Omvang van de schade niet bewezen – Opdracht van de
rechter.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter, die het bestaan aanneemt van
materiële schade, veroorzaakt door een misdrijf, maar de vordering tot vergoeding van die
schade afwijst op de enige grond dat de benadeelde het gevorderde bedrag niet bewijst; in
zoverre de in artikel 1382 Burgerlijk Wetboek bedoelde fout en schade vaststaan, maar
het door de benadeelde als vergoeding daarvoor gevorderde bedrag formeel niet
rechtstreeks en onmiddellijk uit de stukken blijkt, staat het de rechter de geldwaarde ervan
te ramen door begroting van een met die schade overeenstemmend bedrag
15 januari 2008
P.2007.1247.N
nr. 27
Beslissing van het onderzoeksgerecht – Feitenrechter – Rechtsmacht ten aanzien van de
beslissingen van de onderzoeksgerechten.
De feitenrechter heeft geen rechtsmacht zich uit te spreken over de rechtsgeldigheid van
de beslissingen van de onderzoeksgerechten die oordelen over de verwijzing en de
regelmatigheid van de rechtspleging; de feitenrechter naar wie een beklaagde verwezen is,
kan enkel het bestaan van de verwijzingsbeschikking vaststellen.
4 maart 2008
P.2007.1782.N
nr. 154
Strafuitvoeringsrechtbank – Voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering
van het grondgebied of overlevering.
Artikel 26, littera a) juncto artikel 47, § 2, van de Wet Strafuitvoering sluit uit dat de
voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of
overlevering geweigerd wordt op grond van andere tegenaanwijzingen dan die welke in
dit laatste artikel zijn vermeld. (Artikelen 26, litt. a) en 47, § 2 Wet 17 mei 2006
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betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan
het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
26 augustus 2008
P.2008.1251.N
nr. 435
Samenstelling van het rechtscollege – Bijwonen van alle zittingen – Uitspraak van de
beslissing – Aanwezigheid van de rechters die aan de beraadslaging hebben deelgenomen
– Tegenstrijdigheid tussen het proces–verbaal van de rechtszitting en de vermeldingen
van het.
Wanneer wegens de tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen van het proces–verbaal van
de rechtszitting en deze van het arrest, het Hof niet kan nagaan of alle leden van het
rechtscollege de uitspraak hebben bijgewoond van het arrest waarover zij hebben
beraadslaagd, dient deze beslissing te worden vernietigd (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
24 september 2008
P.2008.0494.F
nr. 499
Samenstelling van het rechtscollege – Bijwonen van alle zittingen – Uitspraak van de
beslissing – Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek – Werking van de wet in de tijd.
Krachtens artikel 31, Wet 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met
het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, zijn de wijzigingen die in de
artikelen 779 en 782 van dat wetboek zijn aangebracht, alsook de invoeging daarin van
een artikel 782bis, in elke aanleg van toepassing op de zaken waarvoor op 1 september
2007 geen rechtsdag is vastgesteld; de betekening van de eerste dagvaarding in de zaak
voor het strafgerecht in hoger beroep, geeft de datum aan waarop de zaak wordt
vastgesteld.
24 september 2008
P.2008.0494.F
nr. 499
Rechtbank van eerste aanleg – Correctionele kamer zitting houdende in hoger beroep –
Overtreding van de wetten en verordeningen over één van de aangelegenheden die tot de
bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren – Samenstelling van het rechtscollege.
Wanneer de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep
uitspraak doet en kennis neemt van een overtreding van de wetten en verordeningen over
één van de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren,
moet zij zijn samengesteld uit twee rechters van de rechtbank van eerste aanleg en een
rechter in de arbeidsrechtbank (Artikelen 76, zesde lid, en 78, vijfde lid Gerechtelijk
Wetboek.)
8 oktober 2008
P.2008.0720.F
nr. 533
Vonnisgerecht dat kamer van inbeschuldigingstelling gelast met controle over de
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden.
Het vonnisgerecht en de voorzitter van het hof van assisen kunnen de kamer van
inbeschuldigingstelling slechts belasten met de controle over de in de loop van het
onderzoek toegepaste bijzondere opsporingsmethoden, wanneer na de behoorlijk
uitgevoerde controle bij de afsluiting van het vooronderzoek of van het gerechtelijk
onderzoek, concrete gegevens aan het licht zijn gekomen welke kunnen wijzen op het
bestaan van een verzuim, een onregelmatigheid, een nietigheid of de niet–
ontvankelijkheid van de strafvordering en die nog niet door de kamer van
inbeschuldigingstelling gekend waren op het ogenblik waarop deze haar controle
krachtens artikel 235ter Wetboek van Strafvordering uitoefende (Artikelen 189ter, 235ter
en 335bis Wetboek van Strafvordering.)
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547
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Verweer van partijen – Beoordeling door de rechter.
Anders dan in burgerlijke zaken, is de strafrechter bij de beoordeling van de hem
voorgelegde strafvordering, niet gebonden door het verweer van de partijen; de
strafrechter dient immers de strafvordering enkel te beoordelen op basis van de stukken
die hem regelmatig zijn overgelegd en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen
voeren
14 oktober 2008
P.2008.0693.N
nr. 544
Wetsbepalingen betreffende de strafvordering – Grondwettelijk Hof – Arrest dat de
ongrondwettigheid van een wetsbepaling vaststelt – Ongrondwettigheid ingevolge een
leemte in de wet – Taak van de rechter – Voorwaarde.
Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling betreffende de
strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 Grondwet worden
geschonden, moet de strafrechter deze leemte opvullen indien aan de ongrondwettigheid
zonder meer een einde kan worden gesteld door de wetsbepaling aan te vullen dermate dat
zij niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet; de rechter mag de leemte
echter niet aanvullen indien zij van die aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een volledig
andere procesregeling wordt ingevoerd
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547
Aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de behandeling van de zaak.
Uit de artikelen 138, eerste lid, en 140 Gerechtelijk Wetboek en 273 Wetboek van
Strafvordering evenals uit de opdracht van het openbaar ministerie volgt dat de rechter in
strafzaken in alle strafgerechten, onderzoeksgerechten zowel als vonnisgerechten, en in
alle strafzaken zonder onderscheid, zetelt in aanwezigheid van het openbaar ministerie
28 oktober 2008
P.2008.0706.N
nr. 587
Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet door wetsbepalingen betreffende de –
Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vraag – Arrest dat de ongrondwettigheid van een
wetsbepaling vaststelt – Ongrondwettigheid ingevolge een leemte in de wet – Taak van de
rechter – Voorwaarde.
Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling betreffende de
strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 Grondwet worden
geschonden, moet de strafrechter deze leemte opvullen indien aan de ongrondwettigheid
zonder meer een einde kan worden gesteld door de wetsbepaling aan te vullen, dermate
dat zij niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet; de rechter mag die leemte
echter niet aanvullen indien zij van aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een volledig
andere procesregeling wordt ingevoerd
28 oktober 2008
P.2008.0706.N
nr. 587
Aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie –
Verwijzingsbeschikking vóór de inwerkingtreding van de artikelen 189ter en 235ter Sv. –
Geen controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden –
Navolgende inwerkingtreding van de artikel 189ter en 235ter Sv. – Vaststelling door de
vonnisrechter van het gebrek aan de in artikel 235ter Sv. bedoelde – Beslissing om de
kamer van inbeschuldigingstelling te gelasten met de controle – Regelmatigheid.
Wanneer de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht dateert van vóór de
inwerkingtreding, op 30 december 2005, van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering
en de thans door dat artikel verplichte controle van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie door de kamer van inbeschuldigingstelling, bij gebrek aan
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wettelijk voorschrift, bijgevolg niet eerder kon worden uitgeoefend, kan de vonnisrechter,
bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt na de inwerkingtreding van artikel 235ter, bij
toepassing van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering, de kamer van
inbeschuldigingstelling alsnog gelasten deze controle uit te oefenen.(impliciet)
28 oktober 2008 dan ook als cassatiebestendig aanzien.P.2008.0706.N
nr. 587
Toegang tot de rechter – Vordering die getuigt van een rechtmatig belang.
Het recht op de toegang tot de rechter is niet onbeperkt en belet niet dat die toegang
afhankelijk gesteld wordt van het vereiste dat de aan de rechter voorgelegde vordering
getuigt van een rechtmatig belang (Art. 17 Gerechtelijk Wetboek; Art. 6.1 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
23 december 2008
P.2008.1124.N
nr. 750

RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Voorlopige hechtenis – Voorlopige invrijheidstelling – Vonnis van onbevoegdheid –
Verzoekschrift tot invrijheidstelling – Verzoekschrift ingediend op een tijdstip dat het
vonnis van onbevoegdheid nog niet in kracht van gewijsde is gegaan – Verzoekschrift niet
ontvankelijk – Schending van artikel 5.4, E.V.R.M..
De enkele omstandigheid dat tussen de dag van de uitspraak van het vonnis van
onbevoegdheid en het in kracht van gewijsde treden van dat vonnis, noodzakelijk een
bepaalde termijn voor het instellen van een rechtsmiddel verloopt, tijdens dewelke de
beklaagde geen verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling kan indienen, schendt
artikel 5.4 E.V.R.M. niet.
2 januari 2008
P.2007.1851.N
nr. 3
Recht van verdediging – Strafzaken – Strafmaat – Motivering – Verwijzing naar het
gebrek aan verantwoordelijkheidszin en schuldinzicht.
Door de strafmaat mede te bepalen door te verwijzen naar het gebrek aan
verantwoordelijkheidszin en aan schuldinzicht, bestraft de rechter de wijze waarop de
beklaagde zich heeft verdedigd en miskent hij aldus het recht van verdediging (Art. 195
Wetboek van Strafvordering.)
29 januari 2008
P.2007.1551.N
nr. 70
Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Inlichtingen opgetekend in het
oorspronkelijke proces–verbaal – Geen voeging van de stukken waaruit deze inlichtingen
afkomstig zijn – Regelmatig karakter van de nakomende akten.
De akten van de gerechtelijke politie, van het vooronderzoek en van het gerechtelijk
onderzoek, zijn niet onregelmatig noch miskennen zij het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak of de algemene rechtsbeginselen, alleen omdat zij voortvloeien
uit beweringen of vermoedens die de speurders hebben geformuleerd zonder bij hun
proces–verbaal een afschrift te voegen van de geraadpleegde documentatie of een
schriftelijk verslag van de rechterlijke overheid of politieoverheid waarvan hun
inlichtingen afkomstig zijn
30 januari 2008
P.2007.1468.F
nr. 72
Recht om te worden bijgestaan door een advocaat.
Art. 6.3, c, E.V.R.M., dat iedere beklaagde het recht waarborgt om te worden bijgestaan
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door een advocaat, verbiedt de feitenrechter niet om een verzoek tot uitstel te verwerpen
wanneer dat dilatoir blijkt of wanneer de daartoe reeds toegekende termijnen de
daadwerkelijke uitoefening van het gewaarborgde recht mogelijk hebben gemaakt; de
noodzaak om de continuïteit van de rechtsgang te waarborgen en de berechting van de
zaak binnen een redelijke termijn mogelijk te maken, verantwoorden het niet bevelen van
de verdaging van de zaak, ondanks het ontbreken van een advocaat door toedoen van de
beklaagde
6 februari 2008
P.2007.1497.F
nr. 87
Onpartijdigheid van de rechter – Begrip – Berichtgeving in de pers.
De onpartijdigheid waarvan de rechter blijk moet geven, is in de regel bereikt door de
houding van die rechter bij de behandeling van de zaak; meer bepaald moet de rechter
vooraleer hij bij vonnis over de zaak uitspraak doet, erover waken dat hij geen
standpunten inneemt waardoor hij laat verstaan dat hij reeds een mening heeft over de
hem voorgelegde geschilpunten; dat berichtgeving in de pers ook de rechter en de jury
van het hof van assisen kan bereiken, houdt niet in dat daardoor een schijn van
partijdigheid ontstaat (Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1981; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
19 februari 2008
P.2007.1648.N
nr. 122
Strafzaken – Vermoeden van onschuld – Beoordeling.
De eerbiediging van het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van onschuld,
vastgelegd in artikel 6.2 E.V.R.M., dat met name een plicht is voor de rechter die
uitspraak moet doen over de gegrondheid van de beschuldiging, wordt beoordeeld met
inachtneming van de rechtspleging in haar geheel
27 februari 2008
P.2007.1485.F
nr. 134
Strafzaken – Vermoeden van onschuld – Mediacampagne.
Noch uit het feit dat een mediacampagne is gevoerd, noch uit de verklaringen van
overheidsinstanties, noch uit het verschijnen in de pers van uittreksels uit het stafdossier,
kan, nog vóór de regeling van de rechtspleging, worden afgeleid dat, in geval van
verwijzing naar het vonnisgerecht, de magistraten waaruit dit is samengesteld het
vermoeden van onschuld zullen miskennen of niet in staat zullen blijken te zijn om op
onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen
27 februari 2008
P.2007.1485.F
nr. 134
Strafzaken – Hof van assisen – Tussenarrest – Debat – Vragen – Verdediging verzoekt om
aanvullende vragen – Weigering.
Wanneer, zoals uit het verwijzingsarrest blijkt, de wijze waarop de vragen waren
opgesteld de beschuldigde niet de mogelijkheid heeft ontnomen om tegenspraak te voeren
over zijn persoonlijke betrokkenheid bij de feiten en evenmin over het bestaan van een
band tussen het hoofdmisdrijf en de verzwarende omstandigheid van artikel 475 Sw., kan
de weigering van het hof van assisen om een andere hoofdvraag of andere aanvullende
vragen te stellen, niet tot een schending leiden van artikel 6 E.V.R.M.
27 februari 2008
P.2007.1834.F
nr. 137
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Strafzaken – Eerlijke behandeling – Beoordeling vanaf het voorbereidend stadium van het
strafproces.
Om te oordelen of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M., moet
de rechtspleging in haar geheel worden beschouwd; ofschoon artikel 6 vanaf het
voorbereidend stadium van een strafproces kan worden aangevoerd, volgt daaruit niet dat
niet tevens kan worden nagegaan of de bepalingen ervan wel zijn geërbiedigd in de
eventuele rechtspleging voor het vonnisgerecht
27 februari 2008
P.2007.1485.F
nr. 134
Strafzaken – Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie – Mediacampagne.
Noch uit het feit dat een mediacampagne is gevoerd, noch uit de verklaringen van
overheidsinstanties, noch uit het verschijnen in de pers van uittreksels uit het stafdossier,
kan, nog vóór de regeling van de rechtspleging, worden afgeleid dat, in geval van
verwijzing naar het vonnisgerecht, de magistraten waaruit dit is samengesteld het
vermoeden van onschuld zullen miskennen of niet in staat zullen blijken te zijn om op
onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen
27 februari 2008
P.2007.1485.F
nr. 134
Artikel 6.3.a – Recht van de vervolgde persoon onverwijld op de hoote te worden gesteld
van de aard en de redenen van de beschuldiging – Draagwijdte.
Artikel 6.3.a, E.V.R.M., dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt
vervolgd het recht heeft 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 ingestelde
beschuldiging, bedoelt met de "reden" van de ingestelde beschuldiginstelling de strafbare
feiten die ten laste worden gelegd en met de "aard" van die beschuldiging de juridische
kwalificatie van die feiten; deze bepaling heeft evenwel geen betrekking heeft op de
mededeling van alle gegevens van het gerechtelijk dossier
4 maart 2008
P.2008.0332.N
nr. 155
Artikel 6.2 – Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Toepasselijkheid.
Het artikel 6 E.V.R.M. is niet toepasselijk op het onderzoeksgerecht dat de rechtspleging
regelt
11 maart 2008
P.2007.1717.N
nr. 168
Tuchtzaken – Beschuldiging.
Een persoon is beschuldigd wanneer hij in verdenking wordt gesteld wegens het plegen
van een tuchtrechtelijk sanctioneerbaar feit of wanneer hij wegens enige daad van
onderzoek onder de dreiging van een tuchtvervolging leeft en dit een ernstige weerslag
heeft op zijn persoonlijke toestand
13 maart 2008
D.2007.0002.N
nr. 177
Tuchtzaken – Orde van advocaten – Tuchtraad van beroep – Samenstelling –
Onafhankelijkheid – Onpartijdigheid.
Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten is
samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te leiden dat dit
rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6.1, van het
E.V.R.M.; deze samenstelling schendt evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter
13 maart 2008
D.2007.0005.N
nr. 179
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Tuchtzaken – Vraag tot uitstel.
Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en artikel 6.1. E.V.R.M. die
onder meer het recht inhouden om zichzelf te verdedigen, brengen niet met zich mee dat
de tuchtrechtelijk vervolgde advocaat een onbeperkt aantal keren om uitstel van
behandeling kan vragen; het feit dat hij geen beroep wenst te doen op de
vertegenwoordiging door een raadsman doet hieraan niet af.
13 maart 2008
D.2007.0005.N
nr. 179
Orde van architecten – Raad van beroep – Samenstelling – Beroepsgenoten –
Onafhankelijkheid – Onpartijdigheid.
Uit de omstandigheid alleen dat de raad van beroep van de Orde van architecten deels is
samengesteld uit beroepsgenoten van de betrokkene valt niet af te leiden dat dit
rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6.1. E.V.R.M.; deze
samenstelling schendt evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de rechter
13 maart 2008
D.2007.0002.N
nr. 177
Tuchtzaken – Redelijke termijn – Begin.
De redelijke termijn begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de betrokkene door de
tuchtoverheid wordt beschuldigd
13 maart 2008
D.2007.0002.N
nr. 177
Tuchtzaken – Redelijke termijn – Begin.
De redelijke termijn begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de betrokkene door de
tuchtoverheid wordt beschuldigd
13 maart 2008
D.2007.0004.N
nr. 178
Tuchtzaken – Beschuldiging.
Een persoon is beschuldigd wanneer hij in verdenking wordt gesteld wegens het plegen
van een tuchtrechtelijk sanctioneerbaar feit of wanneer hij wegens enige daad van
onderzoek onder de dreiging van een tuchtvervolging leeft en dit een ernstige weerslag
heeft op zijn persoonlijke toestand
13 maart 2008
D.2007.0004.N
nr. 178
Tuchtzaken – Tuchtprocedure – Beroepsuitoefeningsverbod – Aard.
Een tuchtprocedure die voor gevolg heeft of volgens de nationale wet, tot gevolg kan
hebben dat aan de betrokkene tijdelijk of definitief een burgerlijk recht wordt ontnomen,
met name het recht om nog langer een beroep uit te oefenen dat geen openbaar ambt is,
wordt voor de toepassing van artikel 6.1 E.V.R.M., beschouwd als een procedure met als
voorwerp het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van die
bepaling
13 maart 2008
D.2007.0002.N
nr. 177
Tuchtzaken – Tuchtprocedure – Beroepsuitoefeningsverbod – Aard.
Een tuchtprocedure die voor gevolg heeft of volgens de nationale wet, tot gevolg kan
hebben dat aan de betrokkene tijdelijk of definitief een burgerlijk recht wordt ontnomen,
met name het recht om nog langer een beroep uit te oefenen dat geen openbaar ambt is,
wordt voor de toepassing van artikel 6.1 E.V.R.M., beschouwd als een procedure met als
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voorwerp het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van die
bepaling
13 maart 2008
D.2007.0004.N
nr. 178
Tuchtzaken – Tuchtrechter – Tuchtstraf – Beoordelingsbevoegdheid – Evenredigheid –
Toetsing door het Hof van Cassatie.
De tuchtrechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite en
derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de
bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt of werd geoordeeld
met miskenning van artikel 3 E.V.R.M.
13 maart 2008
D.2007.0005.N
nr. 179
Recht op de eerlijke behandeling van de zaak – Stukken of verklaringen die door de
belastingadministratie zijn verkregen.
De aanwezigheid, in een strafdossier, van stukken of verklaringen die door de
belastingadministratie zijn verkregen dankzij een wetgeving die het gebrek aan
medewerking met een geldboete bestraft, kan het eerlijke karakter van het later gevoerde
strafproces alleen in het gedrang brengen wanneer de aldus vergaarde gegevens niet
onderscheiden kunnen worden van de bewijzen die door de vervolgende partij worden
aangevoerd (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
2 april 2008
P.2007.1744.F
nr. 202
Recht op de eerlijke behandeling van de zaak – Onregelmatig verkregen inlichting –
Gevolg voor de wettigheid van de bewijzen.
Uit de omstandigheid dat een inlichting onregelmatig werd verkregen, volgt niet dat de
eventuele misdrijven waarvan het bestaan aan de hand van die inlichting kan worden
vermoed, niet meer wettig en met eerbiediging van de rechten die door artikel 6.1
E.V.R.M. zijn gewaarborgd, kunnen worden bewezen (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
2 april 2008
P.2007.1744.F
nr. 202
Rechtshulp voor een nationale instantie – Onderzoek overschrijding van de redelijke
termijn – Onderzoeksgerechten – Kamer van inbeschuldigingstelling – Bevoegdheid.
De bepaling van artikel 13 EVRM houdt in dat hij die klaagt over een schending van
artikel 6.1 EVRM daar zijn recht op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke
termijn is miskend, zich moet kunnen richten tot zijn nationale rechter teneinde dit te laten
vaststellen en een adequaat rechtsmiddel te bekomen; dit onderzoek kan gebeuren in elk
stadium van de strafprocedure, ook in het stadium van het gerechtelijk onderzoek.
8 april 2008
P.2007.1903.N
nr. 209
Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Schending van het Verdrag –
Heropening van de rechtspleging.
Krachtens artikel 442quinquies, eerste lid, Sv., beveelt het Hof van Cassatie, wanneer uit
het onderzoek van de aanvraag blijkt dat de vastgestelde schending het gevolg is van
procedurefouten of –tekortkomingen die dermate ernstig zijn dat ernstige twijfel bestaat
over de uitkomst van de bestreden rechtspleging, de heropening van de rechtspleging,
voor zover de veroordeelde partij zeer ernstige nadelige gevolgen blijft ondervinden, die
slechts door een heropening kunnen worden hersteld
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9 april 2008

P.2008.0051.F

nr. 214

Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Schending van het Verdrag –
Heropening van de rechtspleging.
Krachtens de artikelen. 442bis en 442ter, 1°, Sv., kan de veroordeelde, wanneer bij een
definitief arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat het
E.V.R.M. is geschonden, de heropening van de rechtspleging vragen die geleid heeft tot
zijn veroordeling in de zaak die voor het voormelde Hof is gebracht, in zoverre zij
betrekking heeft op de strafvordering
9 april 2008
P.2008.0051.F
nr. 214
Beslissing bij verstek – Betekening in een buitenlandse gevangenis – Gebrek aan
informatie over de mogelijke rechtsmiddelen.
Wanneer een verstekbeslissing aan de beklaagde in een buitenlandse gevangenis is
betekend, zonder dat hij is ingelicht over de wijze waarop hij zich tegen deze beslissing
kon voorzien, blijft deze betekening zonder gevolg en kan zij bijgevolg de buitengewone
termijn om verzet aan te tekenen niet doen ingaan. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 april 2008
P.2008.0051.F
nr. 214
Prejudiciële vraag – Grondwettelijk Hof – Vreemdelingen – Bevel om het grondgebied te
verlaten – Vrijheidsberoving – Beroep bij de rechterlijke macht – Verwerping van het
beroep – Cassatieberoep – Hof van Cassatie – Verplichting tot het stellen van een
prejudiciële vraag.
Wanneer het recht van de van zijn vrijheid beroofde vreemdeling om binnen een redelijke
termijn te worden berecht, dat bij art. 5.3, E.V.R.M., gewaarborgd is, in het gedrang dreigt
te komen, moet het Hof het verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof verwerpen
30 april 2008
P.2008.0596.F
nr. 263
Persoon wiens rechten en vrijheden werden miskend – Effectief rechtsmiddel voor een
nationale instantie – Begrip – Voorlopige hechtenis – Regeling van de rechtspleging –
Beschikking tot verwijzing – Afzonderlijke beschikking tot handhaving van de voorlopige
hechtenis – Correctionele rechtbank – Verzoekschrift tot invrijheidstelling.
Het verzoekschrift tot invrijheidstelling dat de inverdenkinggestelde, die bij beschikking
van de raadkamer naar de correctionele rechtbank is verwezen en bij afzonderlijke
beschikking opgesloten blijft, bij de correctionele rechtbank kan indienen is een effectief
rechtsmiddel waardoor een gerecht op korte termijn over de wettigheid van de hechtenis
uitspraak kan doen. (Artikelen 26, § 3, en 27, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis; Artikelen 5.4 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 mei 2008
P.2008.0746.F
nr. 310
Van zijn vrijheid beroofde persoon – Recht op verhaal bij de rechter – Begrip –
Voorlopige hechtenis – Regeling van de rechtspleging – Beschikking tot verwijzing –
Afzonderlijke beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis – Correctionele
rechtbank – Verzoekschrift tot invrijheidstelling.
Het verzoekschrift tot invrijheidstelling dat de inverdenkinggestelde, die bij beschikking
van de raadkamer naar de correctionele rechtbank is verwezen en bij afzonderlijke
beschikking opgesloten blijft, bij de correctionele rechtbank kan indienen is een effectief
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rechtsmiddel waardoor een gerecht op korte termijn over de wettigheid van de hechtenis
uitspraak kan doen. (Artikelen 26, § 3, en 27, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis; Artikelen 5.4 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 mei 2008
P.2008.0746.F
nr. 310
Redelijke termijn – Recht op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie –
Onderzoek van de redelijke termijn door een nationale instantie.
De miskenning van het recht op de behandeling van de gegrondheid van een
strafvervolging binnen een redelijke termijn kan door een nationale instantie slechts
worden onderzocht voor zover die nationale instantie van de strafvervolging kennis kan
nemen; dit is niet het geval voor het onderzoeksgerecht van de uitvoerende autoriteit van
een lidstaat, dat uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van een Europees
aanhoudingsbevel, aangezien in dit geval de strafvordering enkel aanhangig is bij de
uitvaardigende rechterlijke autoriteit, die bijgevolg de enige is die rechtsmacht heeft om
uitspraak te doen over de strafvervolging.
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322
Recht op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie – Redelijke termijn –
Onderzoek van de redelijke termijn door een nationale instantie.
De miskenning van het recht op de behandeling van de gegrondheid van een
strafvervolging binnen een redelijke termijn kan door een nationale instantie slechts
worden onderzocht voor zover die nationale instantie van de strafvervolging kennis kan
nemen; dit is niet het geval voor het onderzoeksgerecht van de uitvoerende autoriteit van
een lidstaat, dat uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van een Europees
aanhoudingsbevel, aangezien in dit geval de strafvordering enkel aanhangig is bij de
uitvaardigende rechterlijke autoriteit, die bijgevolg de enige is die rechtsmacht heeft om
uitspraak te doen over de strafvervolging.
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322
Redelijke termijn – Strafzaken – Beginpunt.
De redelijke termijn binnen dewelke eenieder recht heeft op de berechting van zijn zaak
begint te lopen vanaf het ogenblik dat de beklaagde kennis heeft dat tegen hem een
strafvervolging is ingesteld en niet vanaf het ogenblik dat het strafbare feit is gepleegd
(Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
27 mei 2008
P.2008.0402.N
nr. 320
Redelijke termijn – Sanctie.
Noch artikel 6 E.V.R.M., noch de nationale rechtsregel, voorzien in de niet–
ontvankelijkheid van de vervolging als enige sanctie voor het overschrijden van de
redelijke termijn
28 mei 2008
P.2008.0216.F
nr. 323
Redelijke termijn – Voorbereidende fase van het strafproces – Afsluiting van het
onderzoek – Overschrijding van de redelijke termijn.
Ofschoon artikel 6 E.V.R.M. met name aan de vervolgde persoon het recht toekent om,
binnen een redelijke termijn, over de gegrondheid van de tegen hem ingestelde vervolging
te horen beslissen, kan het onderzoeksgerecht de eventuele overschrijding van een
dergelijke termijn en de gevolgen ervan, alleen in aanmerking nemen bij de beoordeling
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van de bewijsvoering en de eerbiediging van het recht van verdediging, vermits het dit
niet kan doen bij de beoordeling van het bewijs
28 mei 2008
P.2008.0216.F
nr. 323
Eerlijke behandeling van de zaak – Voorbereidende fase van het strafproces –
Toepassing.
Artikel 6 E.V.R.M. kan van toepassing zijn vooraleer de zaak bij de bodemrechter
aanhangig wordt gemaakt, maar alleen in zoverre de niet–naleving van de vereisten ervan
de eerlijke behandeling van de zaak ernstig en onherstelbaar in het gedrang dreigt te
brengen
28 mei 2008
P.2008.0216.F
nr. 323
Eisen van onpartijdigheid – Raadsheer in sociale zaken – Wettige verdenking – Wijze van
voordracht – Gevolg – Rechtsprekende functie – Hoedanigheid.
De grond van wraking, blijkbaar gebaseerd op wettige verdenking ingevolge het feit dat
een raadsheer in sociale zaken in het arbeidshof zetelt op voordracht van een van de drie
erkende vakorganisaties en er derhalve minstens een schijn van partijdigheid wordt
gewekt indien de betrokken raadsheer zou moeten oordelen in een procedure die
mogelijks zeer nadelig zou kunnen zijn voor een van deze drie werknemersorganisaties,
vindt geen steun in de wet aangezien deze wijze van voordracht expliciet wordt opgelegd
door de artikelen 199 en 216 van het Gerechtelijk Wetboek; deze wijze van voordracht
druist ook niet in tegen de eisen van onpartijdigheid opgelegd in het bijzonder door het
Europees Verdrag van de rechten van de mens, onderzocht vanuit organiek en objectief
oogpunt, aangezien de betrokken persoon als raadsheer zetelt in persoonlijke naam, net
zoals de beroepsmagistraten; in de uitoefening van zijn rechtsprekende functie kan een
raadsheer in sociale zaken niet beschouwd worden als de vertegenwoordiger van een van
de betrokken vakorganisaties. (Artikelen 199, 216 en 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
2 juni 2008
C.2008.0215.N
nr. 337
Strafzaken – Vermoeden van onschuld – Eerbiediging – Uitspraak van de rechter over
zijn bevoegdheid.
Wanneer de rechter vóór het onderzoek van de gegrondheid van de beschuldiging
uitspraak moet doen over zijn bevoegdheid, kan hij niet zonder het vermoeden van
onschuld te miskennen, van zijn overtuiging doen blijken volgens welke de vervolgde
persoon schuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten (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; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
4 juni 2008
P.2008.0687.F
nr. 344
Tuchtzaken – Vastgoedmakelaar – Zitting – Debat – Openbaarheid.
De tuchtrechtelijke beslissing die de straf schrapping uitspreekt en de gestrafte het recht
ontneemt het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen, is niet naar recht verantwoord
wanneer noch uit die beslissing, noch uit enig ander stuk van de rechtspleging blijkt dat
zijn zaak in openbare zitting is behandeld (Art. 148 Grondwet 1994; Art. 6.1 Verdrag van
4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Art. 50, § 4 K.B. 27 nov. 1985.)
13 juni 2008
D.2007.0018.F
nr. 370

– 292 –
Redelijke termijn – Voorlopige hechtenis – Beslissing tot handhaving – Motiveringsplicht.
De verlenging van de voorlopige hechtenis heeft invloed op de verplichting tot motivering
van de beslissingen waarbij zij wordt gehandhaafd, daar gronden die aanvankelijk
afdoende leken, door verloop van tijd hun rechtvaardigend vermogen kunnen verliezen.
(Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Artikelen 16, § 1 en 5, 22 en 27, § 3, vierde lid Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
25 juni 2008
P.2008.0963.F
nr. 400
Daadwerkelijk rechtsmiddel – Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Administratieve
maatregel – Beroep bij de raadkamer – Hoger beroep – Nieuwe administratieve
maatregel – Beroep heeft geen bestaansreden meer.
Het recht dat door art. 13, E.V.R.M., wordt gewaarborgd, belet de rechter niet om vast te
stellen dat het beroep van een vreemdeling tegen een maatregel van vrijheidsberoving,
geen bestaansreden meer heeft.
3 september 2008
P.2008.1323.F
nr. 446
Tuchtzaken – Rechter – Sanctie – Beoordelingsbevoegdheid – Evenredigheid – Toetsing
door het Hof van Cassatie.
De (tucht)rechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite
en derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de
bewezen verklaarde inbreuken (Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
5 september 2008
D.2007.0016.N
nr. 453
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Privé–communicaties – Verplichting van
de deelnemers aan een privé–communicatie – Opnemen van een privé–communicatie
waaraan men zelf deelneemt zonder medeweten van de andere deelnemers –
Bestaanbaarheid met het Verdrag.
Ofschoon de verdragsrechtelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer ook
betrekking heeft op privé–communicaties en de deelnemers daaraan elkaars privé–leven
moeten respecteren, is het louter opnemen van een dergelijk gesprek waaraan men zelf
deelneemt, niet ongeoorloofd ook al geschiedt dit zonder medeweten van de andere
deelnemers (Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet
van 15 mei 1981.)
9 september 2008
P.2008.0276.N
nr. 458
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Opnemen van een privé–communicatie
waaraan men zelf deelneemt zonder medeweten van de andere deelnemers – Gebruik van
zulke opname buiten het geval van het gebruik voor zichzelf en buiten het geval bedoeld in
artikel 314bis Strafwetboek – Gevolg – Beoordeling door de rechter – In aanmerking te
nemen criteria.
Elk gebruik van een zonder medeweten van de andere deelnemers opgenomen privé–
communicatie waaraan men zelf deelneemt, buiten het geval van het gebruik voor zichzelf
en buiten het geval bedoeld in artikel 314bis, § 2, tweede lid, Strafwetboek, kan een
inbreuk zijn op artikel 8 EVRM; het staat aan de rechter dit te beoordelen op grond van de
feitelijke gegevens van de zaak, rekening houdend met de redelijke privacyverwachting
die de deelnemers konden hebben en die onder meer betrekking heeft op de inhoud en de
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omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvond (Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 314bis, § 2,
tweede lid Strafwetboek.)
9 september 2008
P.2008.0276.N
nr. 458
Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Verzet – Rechter die oordeelt dat de
beslissing waartegen verzet werd aangetekend op tegenspraak werd gewezen – Grond van
niet–ontvankelijkheid die niet werd aangevoerd door de partijen – Geen voorafgaande
verwittiging van de verzetdoende partij – Verzet ambtshalve niet–ontvankelijk verklaard.
Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak wordt miskend door de rechter, die
zonder de verzetdoende partij te hebben verwittigd en zonder dat dit door één der partijen
werd aangevoerd, oordeelt dat het verzet niet ontvankelijk is omdat de beslissing
waartegen verzet werd aangetekend moet worden beschouwd als zijnde gewezen op
tegenspraak, aangezien de verzetdoende partij geen verweer heeft kunnen voeren omtrent
deze grond van niet–ontvankelijkheid. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
7 oktober 2008
P.2008.0775.N
nr. 530
Vreemdeling – Vrijheidsberoving – Administratieve maatregel – Wettigheid – Tijdelijk
verbod van verwijdering – Daadwerkelijk rechtsmiddel.
Het recht dat bij art. 13, E.V.R.M., is gewaarborgd, verbiedt de rechter niet te oordelen
dat een vrijheidsberovende maatregel, om de verwijdering van een vreemdeling te
waarborgen, niet onwettig is alleen omdat een eenzijdige gerechtelijke beslissing tijdelijk
die verwijdering heeft verboden, omdat de doeltreffendheid van de rechtsmiddelen die een
maatregel van vrijheidsberoving kunnen beïnvloeden, niet noodzakelijk afhangt van de
voorwaarde dat zij deze opschorten
15 oktober 2008
P.2008.1402.F
nr. 549
Bijkomende onderzoekshandeling – Weigering door de onderzoeksrechter – Hoger beroep
– Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Regeling van de rechtspleging – Zelfde
magistraat – Wraking – Oorzaken – Wettige verdenking – Onafhankelijkheid –
Onpartijdigheid.
Het feit dat de magistraten die aan de beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling, in toepassing van art. 61quinquies, Sv., meegewerkt hebben
vervolgens deelnemen aan de beoordeling van de vordering tot regeling van de
rechtspleging, is op zich beschouwd niet van die aard dat het bij de verzoeker tot wraking
en bij derden gewettigde verdenking zou kunnen doen ontstaan over de geschiktheid van
die magistraten om met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te
doen. (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Artikelen 61quinquies en 127 Wetboek van Strafvordering; Art.
828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
17 oktober 2008
C.2008.0464.N
nr. 560
Stedenbouw – Herstelvordering – Straf in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M. – Aard van de
herstelvordering naar Belgisch recht.
Het beschouwen van het herstel in de oorspronkelijke staat als een straf in de zin van
artikel 6 EVRM brengt enkel met zich mee dat de in die bepaling vervatte waarborgen
moeten worden in acht genomen; het brengt niet met zich mee dat die maatregel van
strafrechtelijke aard is zodat de algemene bepalingen van het Belgisch strafrecht en
strafprocesrecht ter zake toepassing moeten vinden (Art. 149, § 1 Stedenbouwdecreet
1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
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ordening; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.)
28 oktober 2008
P.2008.0880.N
nr. 590
Redelijke termijn – Stedenbouw – Herstelvordering – Definitieve veroordeling op de
strafvordering – Navolgende overschrijding van de redelijke termijn voor de beoordeling
van de.
Wanneer de beklaagde wegens het door hem begane bouwmisdrijf definitief tot straf werd
veroordeeld, heeft de omstandigheid dat achteraf de redelijke termijn voor de beoordeling
van de herstelvordering is overschreden, niet tot gevolg dat de rechter geen volledig
herstel meer kan bevelen. (Art. 149, § 1 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; Art. 6.1 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
28 oktober 2008
P.2008.0880.N
nr. 590
Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Recht op daadwerkelijke rechtshulp voor een
nationale instantie – Beoordeling van de aard van de te verlenen daadwerkelijke
rechtshulp – Onaantastbare beoordeling van de feitenrechter.
Artikel 13 EVRM bepaalt dat eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in dit verdrag
zijn vermeld, geschonden zijn, recht heeft op daadwerkelijke rechtshulp voor een
nationale instantie, zelfs indien deze schending zou zijn begaan door personen in de
uitoefening van hun ambtelijke functie; de nationale instantie die de bevoegdheid heeft de
bedoelde rechtshulp te verlenen, oordeelt onaantastbaar in feite welke daadwerkelijke
rechtshulp moet worden verleend.
28 oktober 2008
P.2008.0643.N
nr. 586
Strafzaken – Rechterlijk gewijsde – Gezag van gewijsde – Eindbeslissing – Schending van
het rechtstreeks toepasselijke internationaal recht – Nationaalrechtelijke
procedureregels.
Het E.V.R.M. legt evenmin als het gemeenschapsrecht, de nationale gerechten de
verplichting op om, wanneer een partij kan aanvoeren dat het internationaal recht dat
rechtstreeks van toepassing is, geschonden is door de eindbeslissing waarop zij kritiek
uitoefent, de nationaalrechtelijke procedureregels die gezag van gewijsde aan de betwiste
beslissing verlenen buiten toepassing te laten.
29 oktober 2008
P.2008.0547.F
nr. 594
Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Administratieve maatregel – Beroep bij de
rechterlijke macht – Wettigheidscontrole – Verenigbaarheid van de maatregel tot
verwijdering met het recht op eerbiediging van het privé– en gezinsleven – Feitelijke
beoordeling.
Artikel 8 E.V.R.M. verbiedt de nationale rechter niet om de verenigbaarheid van de bij
wet bepaalde en door de administratie genomen maatregel tot verwijdering met het recht
op eerbiediging van het privé– en gezinsleven dat door de vreemdeling wordt aangevoerd,
in feite te beoordelen.
29 oktober 2008
P.2008.1450.F
nr. 593
Herstel van plaats in de vorige staat – Straf – Gevolg – Rechter met volheid van
rechtsmacht.
De omstandigheid dat inzake stedenbouw de herstelmaatregel van de afbraak een straf is
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in de zin van de artikelen 6.1, EVRM en 14.1, IVBPR brengt enkel mee dat de
waarborgen van die bepalingen moeten worden in acht genomen, maar niet dat die
maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de strafrechter
daarover met volheid van rechtsmacht zou moeten kunnen oordelen
4 november 2008
P.2008.0081.N
nr. 608
Herstel van plaats in de vorige staat – Straf.
De vaststelling dat inzake stedenbouw een herstel in de oorspronkelijke staat een straf is
in de zin van de artikelen 6.1, EVRM en 14.1, IVBPR brengt enkel mee dat de
waarborgen van die bepalingen moeten worden in acht genomen, maar heeft niet tot
gevolg dat die maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de
algemene bepalingen van het Belgisch strafrecht en strafprocesrecht erop toepassing
moeten vinden; het blijft bijgevolg voor de strafrechter mogelijk dit herstel te bevelen
teneinde de gevolgen van het misdrijf te doen ophouden, ook wanneer hij vaststelt dat de
strafvordering is vervallen wegens opheffing van de strafbaarheid of wegens verjaring
4 november 2008
P.2008.0081.N
nr. 608
Herstelmaatregel – Beoordeling door de rechter.
In stedenbouwzaken moet de rechtspleging die tot het bevelen van het herstel leidt, in
haar geheel, dit is het optreden van het vorderende bestuur in combinatie met de
beoordeling van dit optreden door de rechter, aan de voorwaarden van artikel 6.1, EVRM
worden getoetst; voormelde rechtspleging voldoet aan de voorwaarden van artikel 6.1,
EVRM en 14.1, IVBPR en vereist niet dat de strafrechter op alle punten, zowel in feite als
in rechte, de beslissing van het bestuur moet kunnen beoordelen en overeenkomstig zijn
eigen appreciatie hervormen
4 november 2008
P.2008.0081.N
nr. 608
Beslag – Rangregeling – Proces–verbaal van rangregeling – Termijn voor tegenspraak –
Toegang tot de rechter.
De rangregeling zoals bepaald bij artikel 1644, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
ontzegt een partij niet op onwettige wijze de toegang tot de rechter en is niet strijdig met
artikel 6.1 van het E.V.R.M.
7 november 2008
C.2007.0606.N
nr. 619
Eerste aanvullend protocol – Artikel 1 – Aantasting van de rechten die in artikel 1 zijn
gewaarborgd – Vertraagde compensatie.
Het arrest dat de bewoners die in de buurt van het vliegveld wonen en niet konden worden
vergoed, niet verwijt dat zij systematisch alle maatregelen van het Waals Gewest hebben
geblokkeerd of tegengewerkt, maar oordeelt dat de overheid de passende maatregelen
heeft genomen om de aangevoerde aantasting van het recht dat is gewaarborgd bij artikel
1 van het Eerste Aanvullend protocol bij het EVRM te vergoeden, zonder dat de
vertraging bij die vergoeding haar kan worden aangerekend, beslist wettig dat die
verdragsbepaling niet werd geschonden en verbreekt evenmin de gelijkheid van de
buurtbewoners ten aanzien van de openbare lasten. (Art. 1, eerste aanv. protocol E.V.R.M.
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
4 december 2008
C.2004.0582.F
nr. 696
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Eerste aanvullend protocol – Artikel 1 – Aantasting van de rechten die in artikel 1 zijn
gewaarborgd.
Het aantasten van de rechten die in artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het
EVRM zijn gewaarborgd, vereist, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, een
compensatie die bestaat in het betalen van een vergoeding waarvan de voorwaarden
moeten worden beoordeeld; zonder het betalen van een bedrag dat in een redelijke
verhouding staat tot het eigendomsverlies, is er sprake van een niet te rechtvaardigen
overdreven aantasting; dat artikel waarborgt evenwel niet dat in alle gevallen een recht op
volledige schadevergoeding ontstaat; bovendien moet de vergoeding het aantasten van de
eigendom noch voorafgaan noch ermee samenvallen. (Art. 1, eerste aanv. protocol
E.V.R.M. Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
4 december 2008
C.2004.0582.F
nr. 696
Eerste aanvullend protocol – Artikel 1 – Waarborg van eigendomsrecht.
Artikel 1, tweede lid van het Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol bevestigt het
beginsel van de wettelijke beperkingen op de aanwending van de eigendom, met name in
zoverre deze noodzakelijk zijn voor het algemeen belang, zoals de volksgezondheid (Art.
1 E.V.R.M., 1e aanvullend protocol.)
5 december 2008
C.2007.0145.N
nr. 701
Vreemdeling – Recht op tegemoetkoming aan gehandicapten – Uitsluiting – Voorwaarden
– Discriminatie.
De rechter moet de beslissing om aan een vreemdeling een tegemoetkoming aan
gehandicapten te weigeren, objectief en redelijkerwijs verantwoorden; de rechter
verantwoordt die beslissing niet, in de zin van artikel 14 EVRM, wanneer hij overweegt
dat de wegens zijn nationale afkomst uitgesloten vreemdeling een gelijk bedrag aan
andere uitkeringen kan verkrijgen en dat de verdeling van de lasten van de verschillende
uitkeringen tussen de verschillende overheden een budgettaire beleidskeuze inhoudt
waarin de rechters zich niet mogen mengen (Art. 14 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 4, § 1 Wet
van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.)
8 december 2008
S.2007.0114.F
nr. 705
Recht van verdediging – Telastlegging – Niet of onjuiste vermelding van de wetsbepaling
die het feit omschrijft of strafbaar stelt – Inhoud van de telastlegging voldoende voor de
beklaagde om te weten waaromtrent hij zich moet verdedigen.
De enkele omstandigheid dat de telastlegging die ter beoordeling van de strafrechter staat,
de wetsbepaling die het feit omschrijft en strafbaar stelt, niet of onjuist vermeldt, miskent
nog niet het recht van verdediging; het volstaat inderdaad dat de beklaagde met voldoende
zekerheid weet waaromtrent hij zich moet verdedigen (Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 december 2008
P.2008.1210.N
nr. 734
Toegang tot de rechter – Vordering die getuigt van een rechtmatig belang.
Het recht op de toegang tot de rechter is niet onbeperkt en belet niet dat die toegang
afhankelijk gesteld wordt van het vereiste dat de aan de rechter voorgelegde vordering
getuigt van een rechtmatig belang (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Gerechtelijk Wetboek.)
23 december 2008
P.2008.1124.N
nr. 750
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INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE ECONOMISCHE SOCIALE EN
CULTURELE RECHTEN
Artikelen 2.1, 9 en 10.3 – Sociale zekerheid – Sociale verzekering – Geen rechtstreekse
werking.
Uit de tekst zelf van de artikelen 2.1 en 26.1, Internationaal Verdrag inzake de rechten van
het kind, aangenomen te New York op 20 november 1989, en uit de artikelen 2.1, 9 en 10,
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt te
New York op 16 december 1966, volgt dat zij geen rechtstreekse werking hebben en dat
zij de rechtzoekenden geen enkel individueel recht toekennen dat door de nationale
instanties gewaarborgd wordt.
26 mei 2008
S.2006.0105.F
nr. 314

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE
RECHTEN
Artikel 14.1 – Onpartijdigheid van de rechter – Begrip – Berichtgeving in de pers.
De onpartijdigheid waarvan de rechter blijk moet geven, is in de regel bereikt door de
houding van die rechter bij de behandeling van de zaak; meer bepaald moet de rechter
vooraleer hij bij vonnis over de zaak uitspraak doet, erover waken dat hij geen
standpunten inneemt waardoor hij laat verstaan dat hij reeds een mening heeft over de
hem voorgelegde geschilpunten; dat berichtgeving in de pers ook de rechter en de jury
van het hof van assisen kan bereiken, houdt niet in dat daardoor een schijn van
partijdigheid ontstaat (Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1981; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
19 februari 2008
P.2007.1648.N
nr. 122
Artikel 15.1 – Strafrecht – Gewijzigde wetsbepaling – Toepassing op misdrijven onder
oude wet gepleegd.
De retroactiviteitsregel zoals bedoeld in artikel 15.1 IVBPR en artikel 2, tweede lid, Sw.
heeft enkel tot 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 die nieuwe regeling blijkt dat het inzicht van de wetgever
omtrent de strafwaardigheid van dat feit is gewijzigd
8 april 2008
P.2007.0631.N
nr. 208
Strafzaken – Vermoeden van onschuld – Eerbiediging – Uitspraak van de rechter over
zijn bevoegdheid.
Wanneer de rechter vóór het onderzoek van de gegrondheid van de beschuldiging
uitspraak moet doen over zijn bevoegdheid, kan hij niet zonder het vermoeden van
onschuld te miskennen, van zijn overtuiging doen blijken volgens welke de vervolgde
persoon schuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten (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; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
4 juni 2008
P.2008.0687.F
nr. 344
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Privé–communicaties – Verplichting van
de deelnemers aan een privé–communicatie – Opnemen van een privé–communicatie
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waaraan men zelf deelneemt zonder medeweten van de andere deelnemers –
Bestaanbaarheid met het Verdrag.
Ofschoon de verdragsrechtelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer ook
betrekking heeft op privé–communicaties en de deelnemers daaraan elkaars privé–leven
moeten respecteren, is het louter opnemen van een dergelijk gesprek waaraan men zelf
deelneemt, niet ongeoorloofd ook al geschiedt dit zonder medeweten van de andere
deelnemers (Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet
van 15 mei 1981.)
9 september 2008
P.2008.0276.N
nr. 458
Artikel 14 – Artikel 14.1 – Herstel van plaats in de vorige staat – Straf.
De vaststelling dat inzake stedenbouw een herstel in de oorspronkelijke staat een straf is
in de zin van de artikelen 6.1, EVRM en 14.1, IVBPR brengt enkel mee dat de
waarborgen van die bepalingen moeten worden in acht genomen, maar heeft niet tot
gevolg dat die maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de
algemene bepalingen van het Belgisch strafrecht en strafprocesrecht erop toepassing
moeten vinden; het blijft bijgevolg voor de strafrechter mogelijk dit herstel te bevelen
teneinde de gevolgen van het misdrijf te doen ophouden, ook wanneer hij vaststelt dat de
strafvordering is vervallen wegens opheffing van de strafbaarheid of wegens verjaring
4 november 2008
P.2008.0081.N
nr. 608
Herstel van plaats in de vorige staat – Kwalificatie als straf in de zin van artikelen 6.1
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. – Gevolg – Rechter met volheid van rechtsmacht.
De omstandigheid dat inzake stedenbouw de herstelmaatregel van de afbraak een straf is
in de zin van de artikelen 6.1, EVRM en 14.1, IVBPR brengt enkel mee dat de
waarborgen van die bepalingen moeten worden in acht genomen, maar niet dat die
maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de strafrechter
daarover met volheid van rechtsmacht zou moeten kunnen oordelen
4 november 2008
P.2008.0081.N
nr. 608

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE
Tegenstelbaarheid – Burgerlijk proces.
Het gezag van het rechterlijk gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een
partij, in een later burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om de elementen te betwisten
die uit het strafproces zijn afgeleid, wanneer zij geen partij in het strafgeding was of er
niet vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden (Art. 4 Voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering.)
7 maart 2008
C.2006.0253.F
nr. 158
Raad van State – Nietigverklaring van
Machtsoverschrijding – Aansprakelijkheid.

een

administratieve

beslissing

–

Wanneer de rechter, op grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W., rechtsgeldig kennis
neemt van een aansprakelijkheidsvordering ten gevolge van machtsoverschrijding wegens
miskenning door de administratieve overheid van de grondwettelijke of wettelijke regels
volgens welke zij op een bepaalde manier iets niet of wel moet doen, en die
machtsoverschrijding door de Raad van State met nietigverklaring van die administratieve

– 299 –
handeling is gesanctioneerd, moet de rechter, behalve onoverwinnelijke dwaling of enige
andere oorzaak van vrijstelling van aansprakelijkheid, gezien het gezag van gewijsde
"erga omnes" van zodanige beslissing tot nietigverklaring, noodzakelijk beslissen dat de
administratieve overheid van wie de nietig verklaarde handeling uitgaat, een fout heeft
begaan en dat de fout tot herstel aanleiding geeft als het oorzakelijk verband tussen de
machtsoverschrijding en de schade bewezen is (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
26 juni 2008
C.2007.0272.N
nr. 406
Uitlegging door de rechter van een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing – Beperking.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot uitlegging van een eerder gewezen beslissing, dat in
werkelijkheid op grond van nieuwe gegevens of argumenten opkomt tegen het in deze
beslissing gewezen oordeel of de tenuitvoerlegging ervan wil verhinderen (Art. 793
Gerechtelijk Wetboek.)
14 oktober 2008
P.2008.0779.N
nr. 545
Kort geding – Vreemdelingen – Beschikking in kort geding op eenzijdig verzoekschrift –
Verbod van uitwijzing – Gezag van gewijsde.
Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de beschikking, die de Belgische Staat
verbiedt de eiser uit te wijzen zolang over het beroep tot nietigverklaring tegen de
verwerping van zijn aanvraag tot verblijfsvergunning geen uitspraak is gedaan, in kort
geding op eenzijdig verzoekschrift werd gewezen en geen eindbeslissing is omdat de
Belgische Staat derdenverzet heeft aangetekend, miskent dat onderzoeksgerecht het gezag
van gewijsde van die beschikking niet, vermits het zich ertoe heeft beperkt te oordelen dat
over de vordering tot verbod van uitwijzing een nieuwe beslissing kon worden genomen.
15 oktober 2008
P.2008.1402.F
nr. 549
Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk
door de strafrechter is beslist, met betrekking tot het al dan niet bestaan van de aan de
beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de redenen die de
noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken
16 oktober 2008
C.2006.0344.F
nr. 551
Strafvordering – Wetsbepaling die verbiedt strafrechtelijke vervolgingen in te stellen of
verder te zetten – Toepassing – Verval van de strafvordering – Rechterlijke eindbeslissing
– Latere vernietiging van deze wetsbepaling – Strafvordering.
Wanneer een wettelijke bepaling die verbiedt strafrechtelijke vervolgingen in te stellen of
verder te zetten, het verval tot gevolg heeft gehad van de strafvordering op het ogenblik
waarop die bepaling, toen zij nog deel uitmaakte van de nationale rechtsorde, door een
gerechtelijke eindbeslissing op de zaak werd toegepast, kunnen de latere vernietiging van
dat vervolgingsverbod, gevolgd door de vervanging ervan door een wet die de
toepassingsvoorwaarden van het verdwenen artikel wijzigt, niet tot gevolg hebben dat,
ook niet door middel van een herhaalde ministeriële injunctie, de strafvordering ten
nadele van de vervolgde personen opnieuw in beweging wordt gebracht, terwijl zij
krachtens de wet zoals die toen van kracht was gerechtelijk was beëindigd
29 oktober 2008
P.2008.0547.F
nr. 594
Eindbeslissing – Schending van het rechtstreeks toepasselijke internationaal recht –
Nationaalrechtelijke procedureregels.
Het E.V.R.M. legt evenmin als het gemeenschapsrecht, de nationale gerechten de
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verplichting op om, wanneer een partij kan aanvoeren dat het internationaal recht dat
rechtstreeks van toepassing is, geschonden is door de eindbeslissing waarop zij kritiek
uitoefent, de nationaalrechtelijke procedureregels die gezag van gewijsde aan de betwiste
beslissing verlenen buiten toepassing te laten.
29 oktober 2008
P.2008.0547.F
nr. 594
Het gezag van gewijsde van strafrechtelijke beslissingen ten opzichte van andere
strafrechtelijke beslissingen, hangt niet af van de voorwaarde dat aan de beslissing die met
dat gezag is bekleed, geen enkele onwettigheid kleeft.
29 oktober 2008
P.2008.0547.F
nr. 594
Miskenning – Openbare orde – Cassatiemiddel – Nieuw middel – Ontvankelijkheid.
Het middel is niet ontvankelijk wanneer het gegrond is op de miskenning van het gezag
van gewijsde die niet voor de bodemrechter is aangevoerd, waarover deze niet op eigen
initiatief uitspraak heeft gedaan en die, in burgerlijke zaken, in de regel niet van openbare
orde is
27 november 2008
C.2007.0594.F
nr. 678
Zelfde partijen – Voorwerp en oorzaak van een reeds beslechte rechtsvordering niet
dezelfde als die van een latere rechtsvordering.
Uit de omstandigheid dat het voorwerp en de oorzaak van een definitief beslechte
rechtsvordering niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde
partijen, volgt niet noodzakelijkerwijs dat die gelijkheid ontbreekt voor elke aanspraak of
betwisting die een partij in het ene of het andere geding aanvoert, noch, bijgevolg, dat de
rechter een aanspraak kan aannemen waarvan de grondslag onverenigbaar is met wat
vroeger is beslist (Artikelen 23 tot 27 Gerechtelijk Wetboek.)
4 december 2008
C.2007.0412.F
nr. 698
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.)
4 december 2008
C.2007.0412.F
nr. 698

KRACHT VAN GEWIJSDE
Strafrechtelijke beslissing met kracht van gewijsde – Schending van het internationaal
recht of later ongrondwettig verklaarde wet – Hernieuwd onderzoek van de beslissing.
Het hernieuwde onderzoek van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke
beslissing die met schending van het internationaal recht of op grond van een later
ongrondwettig verklaarde wet lijkt te zijn genomen, hangt met name af van de
voorwaarde dat het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, krachtens het intern
recht bevoegd is om op die beslissing terug te komen.
29 oktober 2008
P.2008.0547.F
nr. 594
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ALLERLEI
Artikel 10 – Verzoek tot intrekking van een op een vernietigde regel gesteunde
veroordeling – Doel – Strafzaken – Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof.
Het verzoek tot intrekking bepaald in de artikelen 10 en volgende, 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.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ALGEMEEN
Samenstelling van het rechtscollege – Uitspraak van het vonnis – Wettig verhinderde
rechter – Vervanging – Overgangsrecht.
Wanneer de zaak reeds op 1 september 2007 was vastgesteld, blijft de vervanging van de
magistraten die verhinderd waren om de uitspraak bij te wonen van het arrest dat deze
rechtspleging afsluit, geregeld door artikel 779, tweede lid, Ger.W., opgeheven bij artikel
21, W. 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het
bestrijden van de gerechtelijke achterstand, en niet door het nieuwe artikel 782bis van het
voormelde wetboek. (Art. 31 Wet 26 april 2007.)
21 mei 2008
P.2008.0090.F
nr. 308
Samenstelling van het rechtscollege – Hof van beroep – Verhinderde raadsheren –
Vervanging – Toegevoegde advocaat – Anciënniteitsvoorwaarde.
De beslissing van een rechtscollege, dat onregelmatig was samengesteld omdat één van de
leden ervan, een toegevoegde advocaat, niet voldeed aan de wettelijke
anciënniteitsvoorwaarde die bij artikel 321, derde lid, Ger.W. is bepaald, is onwettig.
18 juni 2008
P.2008.0245.F
nr. 380

BURGERLIJKE ZAKEN
Arbeidshof – Raadsheer in sociale zaken – Wijze van voordracht – Onpartijdigheid –
Gevolg – Rechtsprekende functie – Hoedanigheid.
De grond van wraking, blijkbaar gebaseerd op wettige verdenking ingevolge het feit dat
een raadsheer in sociale zaken in het arbeidshof zetelt op voordracht van een van de drie
erkende vakorganisaties en er derhalve minstens een schijn van partijdigheid wordt
gewekt indien de betrokken raadsheer zou moeten oordelen in een procedure die
mogelijks zeer nadelig zou kunnen zijn voor een van deze drie werknemersorganisaties,
vindt geen steun in de wet aangezien deze wijze van voordracht expliciet wordt opgelegd
door de artikelen 199 en 216 van het Gerechtelijk Wetboek; deze wijze van voordracht
druist ook niet in tegen de eisen van onpartijdigheid opgelegd in het bijzonder door het
Europees Verdrag van de rechten van de mens, onderzocht vanuit organiek en objectief
oogpunt, aangezien de betrokken persoon als raadsheer zetelt in persoonlijke naam, net
zoals de beroepsmagistraten; in de uitoefening van zijn rechtsprekende functie kan een
raadsheer in sociale zaken niet beschouwd worden als de vertegenwoordiger van een van
de betrokken vakorganisaties. (Artikelen 199, 216 en 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
2 juni 2008
C.2008.0215.N
nr. 337
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Samenstelling van de zetel – Heropening van het debat – Gewijzigde zetel – Door de
partijen hernomen debat.
Wanneer de heropening van het debat wordt bevolen over een bepaald onderwerp, zodat
het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, moet de latere beslissing over de
vordering worden gewezen door de rechters die de vorige terechtzittingen hebben
bijgewoond of, zo niet, door de rechters voor wie het debat is hervat (Artikelen 775,
eerste lid en 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 december 2008
C.2008.0087.N
nr. 725

STRAFZAKEN
Correctionele rechtbank – Verrichtingen die door de daartoe bevoegde rechters op de
rechtszitting zijn gesteld – Latere behandeling – Kwalificatie – Wijziging – Vonnis –
Andere rechters – Wettigheid.
Wanneer de behandeling van de zaak regelmatig was begonnen door de daartoe bevoegde
rechters, gronden de rechters die ter vervanging van eerstgenoemden de zaak verder
behandelen en berechten, hun overtuiging wettig op de geplande herkwalificatie waarvan
de partijen in kennis werden gesteld door een vroeger proces–verbaal van de rechtszitting,
aangezien de rechters van het nieuwe rechtscollege daarna aan heel het debat hebben
deelgenomen (Art. 779 Gerechtelijk Wetboek.)
16 april 2008
P.2007.1890.F
nr. 227
Algemeen – Samenstelling van het rechtscollege – Verstekbeslissing – Verzet – Beslissing
over de ontvankelijkheid van het verzet – Latere beslissing over de grond van de zaak.
In strafzaken moeten de magistraten die uitspraak doen over de ontvankelijkheid van het
verzet, niet dezelfden zijn als degenen die later over de grond van de zaak beslissen (Art.
187 Wetboek van Strafvordering; Art. 779 Gerechtelijk Wetboek.)
7 mei 2008
P.2008.0141.F
nr. 276
Algemeen – Samenstelling van het rechtscollege – Vonnis of arrest op verzet.
In strafzaken moet een vonnis of een arrest op verzet niet door hetzelfde rechtscollege
worden gewezen als het rechtscollege dat bij verstek uitspraak heeft gedaan (Art. 187
Wetboek van Strafvordering; Art. 779 Gerechtelijk Wetboek.)
7 mei 2008
P.2008.0141.F
nr. 276
Rechter die zich in de onmogelijkheid bevindt om te tekenen – Vaststelling.
De vermelding van artikel 195bis Sv. achteraan de vermelding volgens welke één van de
rechters die het vonnis heeft gewezen, het niet heeft ondertekend, volstaat om vast te
stellen dat die rechter zich in de in dat artikel bepaalde onmogelijkheid bevond om te
tekenen.
24 september 2008
P.2008.0653.F
nr. 502
Eenparigheid van de rechters die hebben beraadslaagd – Rechter die zich in de
onmogelijkheid bevindt om te tekenen.
De ontbrekende handtekening van een rechter ontneemt aan de vaststelling van de
eenparigheid haar wettelijke bewijswaarde niet, wanneer dat verzuim te wijten is aan de
onmogelijkheid om te tekenen die, overeenkomstig artikel 195bis Sv., behoorlijk
onderaan de beslissing wordt vermeld
24 september 2008
P.2008.0653.F
nr. 502
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Samenstelling van het rechtscollege – Bijwonen van alle zittingen – Uitspraak van de
beslissing – Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek – Werking van de wet in de tijd.
Krachtens artikel 31, Wet 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met
het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, zijn de wijzigingen die in de
artikelen 779 en 782 van dat wetboek zijn aangebracht, alsook de invoeging daarin van
een artikel 782bis, in elke aanleg van toepassing op de zaken waarvoor op 1 september
2007 geen rechtsdag is vastgesteld; de betekening van de eerste dagvaarding in de zaak
voor het strafgerecht in hoger beroep, geeft de datum aan waarop de zaak wordt
vastgesteld.
24 september 2008
P.2008.0494.F
nr. 499
Samenstelling van het rechtscollege – Bijwonen van alle zittingen – Uitspraak van de
beslissing – Aanwezigheid van de rechters die aan de beraadslaging hebben deelgenomen
– Tegenstrijdigheid tussen het proces–verbaal van de rechtszitting en de vermeldingen
van het.
Wanneer wegens de tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen van het proces–verbaal van
de rechtszitting en deze van het arrest, het Hof niet kan nagaan of alle leden van het
rechtscollege de uitspraak hebben bijgewoond van het arrest waarover zij hebben
beraadslaagd, dient deze beslissing te worden vernietigd (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
24 september 2008
P.2008.0494.F
nr. 499
Rechtspleging in hoger beroep – Uitspraak door de voorzitter in afwezigheid van de
overige rechters – Eenparigheid van de rechters die hebben beraadslaagd.
Eenparigheid, die ter verzwaring van de straf is voorgeschreven, houdt niet in dat het
vonnis, in afwijking van artikel 782bis, eerste lid, Ger.W., in openbare terechtzitting moet
worden uitgesproken door alle rechters die het hebben gewezen.
24 september 2008
P.2008.0653.F
nr. 502
Rechtbank van eerste aanleg – Correctionele kamer zitting houdende in hoger beroep –
Overtreding van de wetten en verordeningen over één van de aangelegenheden die tot de
bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren – Samenstelling van het rechtscollege.
Wanneer de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep
uitspraak doet en kennis neemt van een overtreding van de wetten en verordeningen over
één van de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren,
moet zij zijn samengesteld uit twee rechters van de rechtbank van eerste aanleg en een
rechter in de arbeidsrechtbank (Artikelen 76, zesde lid, en 78, vijfde lid Gerechtelijk
Wetboek.)
8 oktober 2008
P.2008.0720.F
nr. 533
Strafvordering – Aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de behandeling van de
zaak.
Uit de artikelen 138, eerste lid, en 140 Gerechtelijk Wetboek en 273 Wetboek van
Strafvordering evenals uit de opdracht van het openbaar ministerie volgt dat de rechter in
strafzaken in alle strafgerechten, onderzoeksgerechten zowel als vonnisgerechten, en in
alle strafzaken zonder onderscheid, zetelt in aanwezigheid van het openbaar ministerie
28 oktober 2008
P.2008.0706.N
nr. 587
Hof van beroep – Zaak in beraad genomen door een bepaalde samenstelling van de zetel
– Arrest gewezen door een gewijzigde samenstelling dat op dezelfde zitting de heropening
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van het debat beveelt – Behandeling van de volledig hernomen zaak en uitspraak op
diezelfde zitting.
De omstandigheden dat het hof van beroep in een eerste samenstelling de zaak in beraad
genomen heeft en geen arrest heeft kunnen uitspreken, en vervolgens in een gewijzigde
samenstelling het debat heeft heropend om op dezelfde rechtszitting de behandeling van
de zaak volledig te hernemen en een arrest uit te spreken, zijn geen voldoende gegevens
die de materiële onmogelijkheid voor het lid van de zetel die vóór de heropening van het
debat de zittingen van de zaak niet heeft bijgewoond, deel te nemen aan het beraad
voldoende aannemelijk maakt. (Artikelen 779 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.)
9 december 2008
P.2008.0750.N
nr. 710

RECHTERLIJKE TUCHT
Tuchtstraf – Herziening – Nieuw feit – Begrip – Nieuwe wet – Ontvankelijkheid.
Een verzoek tot herziening van een tuchtrechtelijke beslissing biedt aan de persoon
gestraft met een tuchtstraf de mogelijkheid die beslissing aan te vechten indien hij een
nieuw feit kan aanvoeren dat zich heeft voorgedaan sedert die beslissing of een
omstandigheid waarvan hij toen het bestaan niet heeft kunnen aantonen en die van aard is
te bewijzen dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan de feiten die hem tuchtrechtelijk
ten laste werden gelegd of dat hij zich slechts schuldig heeft gemaakt aan lichtere feiten;
de omstandigheid dat de wet een ten tijde van de aangevochten beslissing nog niet
bestaande tuchtstraf heeft ingevoerd is geen nieuw feit van die aard, zodat een daarop
gesteund verzoek tot herziening niet ontvankelijk is (Art. 427quater, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
14 februari 2008
D.2007.0025.N
nr. 114

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Burgerlijke zaken – Ambtshalve
opgeworpen middel – Geen debat op tegenspraak.
Het arrest, dat een middel ambtshalve opwerpt zonder het aan de tegenspraak van de
partijen te onderwerpen, om het middel te verwerpen dat de eiser afleidt uit de
onwettigheid van de beslissing van de geneesheer–inspecteur van de verweerder, miskent
het recht van verdediging van de eiser
21 januari 2008
S.2007.0070.F
nr. 43
Onafhankelijkheid – Onpartijdigheid – Orde van advocaten – Tuchtzaken – Tuchtraad
van beroep – Samenstelling.
Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten is
samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te leiden dat dit
rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6.1, van het
E.V.R.M.; deze samenstelling schendt evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter
13 maart 2008
D.2007.0005.N
nr. 179
Onafhankelijkheid – Onpartijdigheid – Orde van architecten – Raad van beroep –
Samenstelling – Beroepsgenoten.
Uit de omstandigheid alleen dat de raad van beroep van de Orde van architecten deels is
samengesteld uit beroepsgenoten van de betrokkene valt niet af te leiden dat dit
rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6.1. E.V.R.M.; deze
samenstelling schendt evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en
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onpartijdigheid van de rechter
13 maart 2008

D.2007.0002.N

nr. 177

Persoonlijk karakter van de straf – Tuchtzaken.
Het beginsel van het persoonlijk karakter van de straf houdt in dat de veroordeelde moet
bestraft worden voor de hem ten laste gelegde feiten waarvan de rechter aanneemt dat de
veroordeelde ze zelf heeft gepleegd; het heeft geen betrekking op de vraag of opzet dan
wel nalatigheid ten grondslag ligt aan de aan de veroordeelde ten laste gelegde inbreuken
13 maart 2008
D.2007.0012.N
nr. 180
Beschikkingsbeginsel – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Schadevergoeding die
overeenstemt met het hoofdbedrag van de factuur, vermeerderd met de compensatoire
interest.
De rechter miskent het beschikkingsbeginsel niet, wanneer hij de buitencontractuele
aansprakelijkheid in aanmerking neemt en beslist om de schade te vergoeden door een
schadevergoeding toe te kennen die overeenstemt met het hoofdbedrag van de factuur,
vermeerderd met de compensatoire interest, aangezien, enerzijds, de compensatoire
interest integraal deel uitmaakt van de schadevergoeding die toegekend wordt tot herstel
van de schade, en, anderzijds, de eiser niet betoogt dat de toekenning van die interest
hierop zou neerkomen dat de schade geraamd wordt op een bedrag dat hoger ligt dan de
gevorderde som. (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
21 maart 2008
C.2006.0599.F
nr. 196
Tuchtrechter – Bewijs – Ambtshalve onderzoek – Verplichting.
Een algemeen rechtsbeginsel van onderzoek door de tuchtrechter, volgens hetwelk deze
ambtshalve de nodige initiatieven moet nemen als het aangedragen bewijsmateriaal
onvoldoende is om tot een verantwoorde beslissing te komen, bestaat niet.
10 april 2008
D.2007.0013.N
nr. 221
Autonomie van de procespartijen in een strafrechterlijk geding.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "van de autonomie van de proces–partijen in een
strafrechterlijk geding"
22 april 2008
P.2007.1866.N
nr. 241
Bevoegdheid van de rechter – Vordering – Rechtsnorm – Bepaling en toepassing – Taak
van de rechter.
De rechter is gehouden de rechtsnorm die de voor hem gebrachte vordering regelt, te
bepalen en toe te passen.
9 mei 2008
C.2006.0641.F
nr. 283
Beschikkingsbeginsel – Uitdrukkelijk procedureakkoord – Taak van de rechter.
Door middel van een uitdrukkelijk procedureakkoord kunnen de partijen de rechter
binden op een punt in rechte of in feite waartoe zij het debat willen beperken
9 mei 2008
C.2006.0641.F
nr. 283
Ambtshalve op te werpen rechtsmiddelen – Beschikkingsbeginsel – Recht van verdediging
– Burgerlijke zaken – Bevoegdheid van de rechter – Toepasselijk recht.
De rechter, die gehouden is het geschil te beslechten overeenkomstig de rechtsregel die

– 306 –
daarop van toepassing is, moet, met eerbiediging van het recht van verdediging,
ambtshalve de rechtsmiddelen opwerpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten
die de partijen in het bijzonder hebben aangevoerd tot staving van hun eisen
9 mei 2008
C.2006.0641.F
nr. 283
Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Burgerlijke zaken – Overeenkomst –
Omschrijving – Rechtsgevolg – Bevoegdheid van de rechter.
De rechter die zich ertoe beperkt uit de feiten en de omschrijving die aan de tegenspraak
van de eiser zijn onderworpen rechtsgevolgen af te leiden, miskent diens recht van
verdediging niet
16 mei 2008
C.2006.0629.F
nr. 300
Recht op rechtszekerheid – Vroegere gedragslijn van de belastingadministratie –
Overtuiging van de belastingsplichtige – Toepassing van de wet.
Het recht op rechtszekerheid houdt niet in dat de belastingplichtige zich zou kunnen
beroepen op de vroegere gedragslijn van de administratie, zelfs niet als die gedurende
verschillende aanslagjaren ongewijzigd blijft, daar die gedragslijn bij hem niet de
gewettigde overtuiging heeft kunnen wekken dat de administratie afzag van de strikte
toepassing van de wet
30 mei 2008
F.2006.0083.F
nr. 334
Beginsel van behoorlijk bestuur – Recht op rechtszekerheid – Wettigheidsbeginsel –
Belastingadministratie – Verplichting.
De beginselen van behoorlijk bestuur die het recht op rechtszekerheid omvatten, zijn
bindend voor de belastingadministratie; zij moet de wet toepassen en het staat haar niet
vrij afstand te doen van haar verplichting om de wettelijk verschuldigde belasting vast te
stellen.
30 mei 2008
F.2006.0083.F
nr. 334
Vermoeden van onschuld – Eerbiediging – Strafzaken – Uitspraak van de rechter over
zijn bevoegdheid.
Wanneer de rechter vóór het onderzoek van de gegrondheid van de beschuldiging
uitspraak moet doen over zijn bevoegdheid, kan hij niet zonder het vermoeden van
onschuld te miskennen, van zijn overtuiging doen blijken volgens welke de vervolgde
persoon schuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten (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; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
4 juni 2008
P.2008.0687.F
nr. 344
Strafzaken – Algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf –
Straftoemeting – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
De feitenrechter bepaalt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de wet, de straf
die hij in verhouding acht tot de ernst van de bewezen verklaarde misdrijven en de
individuele schuld van iedere beklaagde; hij dient noch de redenen op te geven waarom
hij de medebeklaagden al dan niet tot eenzelfde straf veroordeelt, noch deze waarom hij
straffen oplegt die verschillen van die welke het openbaar ministerie had gevorderd (Art.
195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
4 juni 2008
P.2008.0489.F
nr. 345
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Vermoeden van onschuld – Strafzaken – Deskundigenonderzoek – Deskundigenadvies.
Het arrest dat vermeldt dat de deskundige de beklaagde niet verwijt dat hij zich als
slachtoffer voordoet van de feiten waarvan hij in verdenking wordt gesteld, en welke hij
betwist, en oordeelt dat het deskundigenverslag, in het kader van een wetenschappelijk
onderzoek, de eigenschappen benadrukt van een manipulerende persoonlijkheid die
zonder ophouden voor slachtoffer speelt, miskent het algemeen rechtsbeginsel van het
vermoeden van onschuld niet.
18 juni 2008
P.2008.0407.F
nr. 381
Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid – Wetsbepaling – Termijn van
openbare orde – Hiërarchie.
De toepassing van het algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid kan onmogelijk
voorrang krijgen op de toepassing van de wettelijke bepalingen die de uitoefening, door
de eiser, van de hem bij wet toegekende rechtsmiddelen doen afhangen van termijnen van
openbare orde
23 juni 2008
C.2005.0012.F
nr. 389
Burgerlijke zaken – Beschikkingsbeginsel – Ondergeschikte
Gedingbeslissende eed – Beleid van de rechter – Grief.

vordering

–

Het hof van beroep dat oordeelt dat de vordering van de eiser niet verjaard is, maar
desondanks de slechts in ondergeschikte orde (voor het geval zou geoordeeld worden dat
ze wel verjaard is) de door de eiser gevorderde gedingbeslissende eed aan de verweerder
oplegt, schendt het beschikkingsbeginsel; de omstandigheid dat de eiser pas heeft laten
gelden dat het hof van beroep ultra petita had beslist nadat de eed werd afgelegd, houdt
niet in dat hij instemde met de eerdere beslissing van het hof; de eiser, die zich gegriefd
voelde door het beleid van zijn zaak, vermocht er de voorkeur aan te geven slechts tegen
de beslissingen van het hof van beroep op te komen nadat de zaak was afgehandeld. (Art.
1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
26 juni 2008
C.2006.0405.N
nr. 401
Rechtsmisbruik – Recht dat de openbare orde raakt of van dwingend recht is –
Toepassing.
Misbruik van recht kan voorhanden zijn, ook al raakt het bedoelde recht de openbare orde
of is het van dwingend recht
22 september 2008
S.2005.0102.N
nr. 491
Autonomie van de procespartijen – Strafzaken – Strafvordering – Verweer van partijen –
Beoordeling door de rechter.
Anders dan in burgerlijke zaken, is de strafrechter bij de beoordeling van de hem
voorgelegde strafvordering, niet gebonden door het verweer van de partijen; de
strafrechter dient immers de strafvordering enkel te beoordelen op basis van de stukken
die hem regelmatig zijn overgelegd en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen
voeren
14 oktober 2008
P.2008.0693.N
nr. 544

RECHTSMISBRUIK
Recht dat steunt op wettelijke bepalingen.
Het arrest dat de aanvoeringen dat sprake kan zijn van rechtsmisbruik, zelfs wanneer het
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recht zijn oorsprong vindt in de wet en zelfs wanneer dit de openbare orde raakt en dat het
instellen van de vordering tot terugbetaling misbruik van recht uitmaakt omdat het
berokkende nadeel bij de uitoefening van dit recht buiten verhouding is tot het door de
houders van het recht beoogde of verkregen voordeel en dat de proportionaliteitsregel
dient te worden toegepast, verwerpt op grond dat rechtsmisbruik niet kan leiden tot een
beleid dat strijdig is met de wet, miskent het algemeen rechtsbeginsel in zake het verbod
van rechtsmisbruik.
22 september 2008
S.2005.0102.N
nr. 491
Procesmisbruik – Macht van de rechter – Rechtsvordering – Beperking.
De rechter kan, ingeval van procesmisbruik, de uitoefening van de rechtsvordering
beperken; dit is met name het geval indien het rechtssubject zijn rechtsvordering uitoefent
of verder uitoefent zonder redelijk of afdoende belang dan wel op een wijze die kennelijk
de perken van een normale uitoefening door een voorzichtig en zorgvuldig persoon te
buiten gaat
17 oktober 2008
C.2007.0214.N
nr. 558

RECHTSVORDERING
Burgerlijke zaken – Uitbreiding – Wijziging – Vermindering van de oorspronkelijke
vordering – Wijze van formulering.
De vermindering door een partij van haar oorspronkelijke vordering tot een louter
provisionele veroordeling voor een deel van het oorspronkelijke bedrag, maakt geen
uitbreiding of wijziging van vordering uit in de zin van artikel 807 van het Gerechtelijk
Wetboek en kan dienvolgens mondeling en ook bij verstek worden geformuleerd. (Art.
807 Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2008
C.2007.0121.N
nr. 366

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
Ambtshalve opgeworpen middel – Geen debat op tegenspraak – Algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging.
Het arrest, dat een middel ambtshalve opwerpt zonder het aan de tegenspraak van de
partijen te onderwerpen, om het middel te verwerpen dat de eiser afleidt uit de
onwettigheid van de beslissing van de geneesheer–inspecteur van de verweerder, miskent
het recht van verdediging van de eiser
21 januari 2008
S.2007.0070.F
nr. 43
Geen redenen.
De door een middel aangevoerde grief van tegenstrijdigheid, waarvan het onderzoek de
uitlegging veronderstelt van de wettelijke bepalingen die het bestreden vonnis toepast,
staat niet gelijk met een gebrek aan redenen en houdt geen verband met het vormvereiste
van artikel 149 van de Grondwet; het middel dat de schending van die bepaling aanvoert,
is niet ontvankelijk (Art. 149 Grondwet 1994.)
25 januari 2008
C.2006.0595.F
nr. 63
Redenen waarop de beslissingen gegrond zijn – Cassatiemiddel – Onjuiste bewering.
Het middel mist feitelijke grondslag, wanneer het op onjuiste wijze beweert dat de
redenen waarop de beslissingen van het bestreden vonnis gegrond zijn, niet kunnen
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worden achterhaald. (Art. 149 Grondwet 1994.)
4 februari 2008
C.2006.0236.F

nr. 81

Recht van verdediging – Recht op een eerlijk proces – Burgerlijke zaken – Vreemd
gerecht – Beslissing – Onregelmatige motivering.
Uit het feit dat een beslissing niet regelmatig met redenen zou zijn omkleed, volgt niet
noodzakelijkerwijs een miskenning van het recht van verdediging en van artikel 6
E.V.R.M. (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.)
20 juni 2008
C.2007.0457.F
nr. 388
Exceptie – Nietigverklaring van een proceshandeling – Belang – Belangenschade.
Artikel 861 Ger.W. volgens hetwelk de rechter een proceshandeling alleen dan nietig kan
verklaren, indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de
belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt, onderstelt dat de partij die de
exceptie opwerpt door het verzuim of de onregelmatigheid haar rechten in het geding
redelijkerwijze niet of niet volledig heeft kunnen laten gelden binnen de normale
procesgang. (Art. 861 Gerechtelijk Wetboek.)
8 september 2008
C.2006.0497.N
nr. 454
Burgerlijke zaken – Substitutie van motieven – Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel dat niet tot cassatie kan
leiden doordat de bestreden beslissing op grond van een door het Hof in de plaats gestelde
reden naar recht verantwoord is
26 september 2008
C.2007.0416.N
nr. 402
Burgerlijke zaken – Substitutie van motieven – Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel dat niet tot cassatie kan
leiden doordat de bestreden beslissing op grond van een door het Hof in de plaats gestelde
reden naar recht verantwoord is
26 september 2008
C.2007.0416.N
nr. 510
Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking – Arrest van het Hof
van Cassatie – Beslissing van de rechter verwijst naar de redengeving van dat arrest –
Eigen overtuiging.
De rechter die zijn beslissing grondt op de redengeving van een arrest van het Hof van
Cassatie kent daaraan geen algemene en als regel geldende draagwijdte toe, wanneer hij
de redenen aangeeft waarom hij zich daarbij aansluit en aldus een eigen overtuiging
uitdrukt (Art. 6 Gerechtelijk Wetboek.)
29 oktober 2008
P.2008.0547.F
nr. 594
Strafzaken – Appelrechters – Overname van de motieven van de eerste rechter – Eigen
reden – Nietigheid van het beroepen vonnis.
De appelrechters die de motieven van de eerste rechter bijtreden en overnemen, geven
daarmee hun eigen redenen, zonder dat zij daarbij de eventuele nietigheid van het
beroepen vonnis, ingevolge de onregelmatige samenstelling van de zetel, overnemen
16 december 2008
P.2008.1149.N
nr. 733
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Tegenstrijdige redenen – Begrip – Toepassing.
De motivering bedoeld in artikel 149 Grondwet is tegenstrijdig wanneer de redenen van
de beslissing onderling tegenstrijdig zijn of er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de
redenen en het dictum van die beslissing; een tegenstrijdigheid tussen de redenen van een
rechterlijke beslissing en de werkelijkheid of de wetgevende regels, levert geen
motiveringsgebrek op
23 december 2008
P.2008.1124.N
nr. 750

GEEN CONCLUSIE
Deskundigenverslag – Bewijswaarde – Beoordeling door de rechter.
Het deskundigenverslag dat neergelegd is behoort tot het debat en de rechter beoordeelt
vrij en onaantastbaar de feitelijke bewijswaarde ervan; hij is niet door de vaststellingen of
adviezen van de deskundige gebonden en om ervan af te wijken hoeft hij, behoudens als
er conclusies zijn, geen uitleg te geven en het debat niet te heropenen (Art. 149 Grondwet
1994.)
22 januari 2008
P.2007.1069.N
nr. 46
Straf – Verplichte verbeurdverklaring – Vereisten.
Om wettig met redenen omkleed te zijn moet een beslissing van verplichte
verbeurdverklaring de overtreding vaststellen, de goederen aanduiden waarop de
verbeurdverklaring betrekking heeft en de toegepaste wetsartikelen vermelden. (Art. 149
Grondwet 1994.)
1 april 2008
P.2007.1824.N
nr. 199
Keuze van de straf of de maatregel – Bijzondere motiveringsplicht – Artikel 195, tweede
lid, Sv..
Artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, vereist slechts een bijzondere
redengeving voor elke straf of maatregel en van de strafmaat voor elke uitgesproken straf
of maatregel, als de wet de rechter daartoe de vrije beoordeling laat; dat is niet het geval
bij de verplichte verbeurdverklaring
1 april 2008
P.2007.1824.N
nr. 199
Strafvordering – Veroordelende beslissing – Redengeving – Regelmatigheid.
Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet de veroordelende beslissing op de
strafvordering niet alleen de wetsbepaling vermelden die een straf oplegt voor het als
misdrijf omschreven feit, maar ook deze die het feit strafbaar stelt (Art. 149 Grondwet
1994; Artikelen 195, eerste lid, en 211 Wetboek van Strafvordering.)
7 mei 2008
P.2008.0176.F
nr. 277
Straf – Strafmaat – Beklaagde – Gedrag t.a.v. de getuigen, de slachtoffers of de overige
partijen.
Ofschoon de beklaagde het recht heeft om vrij te kiezen op welke wijze hij zijn onschuld
voor de rechter wil aantonen, kan deze daarentegen, bij de beoordeling van de
persoonlijkheid van de beklaagde en de bepaling van de strafmaat, rekening houden met
de wijze waarop laatstgenoemde zich tegenover de getuigen, de slachtoffers of de overige
partijen heeft gedragen (Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
11 juni 2008
P.2008.0353.F
nr. 363
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Taak van de rechter.
Bij gebrek aan een daartoe strekkende conclusie dient de rechter niet alle gegevens te
vermelden waarop hij zijn beslissing laat steunen, zodat uit het enkele feit dat een
gegeven in een vonnis niet is vermeld niet volgt dat de rechter dit niet heeft onderzocht.
(Art. 149 Grondwet 1994.)
8 september 2008
C.2008.0026.N
nr. 456
Veroordeling – Vereiste vermeldingen – Toepasselijke wetsbepalingen – Plaats van deze
vermeldingen.
Wanneer het hof van beroep de redenen overneemt van het beroepen vonnis dat het
verstekvonnis bevestigt waarbij het misdrijf zware slagen bewezen wordt verklaard en
strafbaar gesteld bij de artikelen 392 en 400, eerste lid, Sw., voldoet het het arrest aan het
vereiste van de artikelen 195, eerste lid, en 211 Sv., ook als het niet zelf de toegepaste
wetsbepaling vermeldt
15 oktober 2008
P.2008.0421.F
nr. 548
Straf – Hoger beroep – Strafverzwaring – Vrijspraak voor meer feiten – Weglaten
verzwarende omstandigheid – Aannemen verzachtende omstandigheid – Zwaardere
bestraffing op grond van een gelijkluidende motivering als het beroepen vonnis –
Geldigheid.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechter, naast de motivering van de door hem
uitgesproken straf, in het bijzonder moet motiveren waarom de door de eerste rechter
opgelegde straf ontoereikend is; de omstandigheid dat de beklaagde in hoger beroep voor
meer feiten wordt vrijgesproken, een verzwarende omstandigheid wordt weggelaten en
verzachtende omstandigheden worden aangenomen, sluit een zwaardere bestraffing op
grond van een gelijkluidende motivering als deze van het beroepen vonnis niet uit, mits ze
voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 195 en 211, Wetboek van Strafvordering
(Artikelen 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering.)
21 oktober 2008
P.2008.0915.N
nr. 570
Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Administratieve maatregel – Beroep voor de
raadkamer – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Motiveringsplicht.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over het hoger beroep tegen
de beslissing van de raadkamer die de handhaving beveelt van de administratieve
maatregel van vrijheidsberoving die tegen een vreemdeling is genomen, hoeft zij niet te
antwoorden op de gegevens die in het verzoekschrift tot invrijheidstelling zijn aangevoerd
noch op de stukken uit het administratief dossier van de vreemdeling, ook al zijn deze
door laatstgenoemde neergelegd, doch alleen op de vorderingen, verweermiddelen of
excepties die aldaar in een conclusie zijn neergelegd. (Art. 72 Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
29 oktober 2008
P.2008.1450.F
nr. 593
Wegverkeerswet – Vervangend rijverbod – Motivering.
Het vereiste van bijzondere motivering van artikel 195 Wetboek van Strafvordering is niet
van toepassing op het door de rechter uitgesproken vervangend rijverbod overeenkomstig
artikel 69bis Wegverkeerswet.
2 december 2008
P.2008.1172.N
nr. 691
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OP CONCLUSIE
Verplichting een conclusie te beantwoorden.
De rechter moet niet antwoorden op een middel dat geen verband houdt met de betwisting
die bij hem aanhangig is gemaakt of op de vermelding van een feit dat voor de oplossing
van het geschil zonder belang is. (Art. 149 Grondwet 1994.)
23 januari 2008
P.2007.1437.F
nr. 53
Motivering van de strafmaat – Verwijzing naar het gebrek aan verantwoordelijkheidszin
en schuldinzicht.
Door de strafmaat mede te bepalen door te verwijzen naar het gebrek aan
verantwoordelijkheidszin en aan schuldinzicht, bestraft de rechter de wijze waarop de
beklaagde zich heeft verdedigd en miskent hij aldus het recht van verdediging (Art. 195
Wetboek van Strafvordering.)
29 januari 2008
P.2007.1551.N
nr. 70
Overschrijding van de redelijke termijn – Verzoek tot veroordeling met een gewone
schuldigverklaring – Weigering om een gewone schuldigverklaring uit te spreken –
Motivering.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de rechter ertoe om zijn weigering om een
gewone schuldigverklaring uit te spreken, bijzonder met redenen te omkleden. (Art. 149
Grondwet 1994; Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
6 februari 2008
P.2007.1497.F
nr. 87
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Conclusie waarbij het feitelijk
bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist – Motivering.
Wanneer bij de regeling van de rechtspleging een conclusie betwist of aanvoert dat er
voldoende bezwaren bestaan, beantwoordt het onderzoeksgerecht dit verweer door zijn
onaantastbare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan (Artikelen 128, 129, 130,
229, en 230 Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2008
P.2007.1717.N
nr. 168
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Bestaan van voldoende bezwaren
– Vaststelling.
Wanneer bij de regeling van de rechtspleging een conclusie betwist of aanvoert dat er
voldoende bezwaren bestaan, beantwoordt het onderzoeksgerecht dit verweer door zijn
onaantastbare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan (Artikelen 128, 129, 130,
229, en 230 Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2008
P.2007.1717.N
nr. 168
Loonoverdracht – Verzet – Voornemen tot uitvoering – Uitvoering – Antwoord op de
conclusie.
Het bestreden vonnis, dat vermeldt dat art. 29, eerste lid, Wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers de termijn van tien dagen,
waarbinnen de overdrager het verzet ter kennis moet brengen, niet op straffe van verval
heeft voorgeschreven, beantwoordt door ze tegen te spreken de conclusie van de eisers
volgens welke het verzet van de verweerder doelloos verklaard moest worden, daar het
was gedaan gedurende de fase van feitelijke uitvoering van de overdracht. (Art. 149
Grondwet 1994; Art. 29, eerste lid Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van
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het loon der werknemers.)
27 oktober 2008

C.2007.0315.F

nr. 583

Motivering – Tegenstrijdige beschikkingen – Verschrijving.
Een arrest bevat geen tegenstrijdige beschikkingen wanneer een van de door een
cassatiemiddel geviseerde vermeldingen onmiskenbaar op een verschrijving berust (Art.
1138, 4° Gerechtelijk Wetboek.)
7 november 2008
C.2007.0619.N
nr. 620
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Neerlegging van conclusie –
Redengeving.
De bevoegdheid van het onderzoeksgerecht om de bezwaren te beoordelen, ontslaat dit
gerecht niet van de verplichting om te antwoorden op een conclusie ten betoge dat het ten
laste gelegde feit al dan niet strafbaar is (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek
van Strafvordering.)
3 december 2008
P.2008.1152.F
nr. 693
Inmenging tot uitoefening recht van eenieder op eerbiediging van zijn privé–leven,zijn
gezinsleven,zijn huis en zijn briefwisselin – Wettigheidstoetsing.
Het bestreden arrest dat niet verduidelijkt op welk tijdstip de overheid zich heeft gemengd
in de uitoefening van het recht van een ieder op de eerbiediging van zijn privé–leven, zijn
gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, verhindert het Hof de wettigheid te toetsen
van de beslissing dat die bepaling niet is geschonden en is dus niet regelmatig met
redenen omkleed. (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Art. 149 Grondwet 1994.)
4 december 2008
C.2004.0582.F
nr. 696
Europees aanhoudingsbevel – Facultatieve weigeringsgrond
inbeschuldigingstelling – Motiveringsverplichting.

–

Kamer

van

De kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over de uitvoering van een Europees
aanhoudingsbevel, is in beginsel enkel verplicht te motiveren waarom zij een van de in
artikel 6 Wet Europees Aanhoudingsbevel vermelde facultatieve weigeringsgronden
toepast; zij moet daarentegen niet de redenen vermelden waarom zij die gronden niet
toepast; wanneer evenwel de persoon op wie een Europees aanhoudingsbevel betrekking
heeft, de rechter vraagt een van de facultatieve weigeringsgronden van artikel 6 Wet
Europees Aanhoudingsbevel toe te passen, moet de kamer van inbeschuldigingstelling
daarop enkel een ter zake dienend antwoord geven dat steun vindt in gegevens waarover
ze beschikt.
23 december 2008
P.2008.1803.N
nr. 752

ALLERLEI
Verzoek om een werkstraf op te leggen – Weigering van toekenning – Motivering.
Wanneer de beklaagde om een werkstraf verzoekt, moet de weigering om dergelijke straf
op te leggen met redenen worden gemotiveerd die afzonderlijk staan van de redenen van
de keuze van de straf en de strafmaat, als bepaald in artikel 195, tweede lid, Sv. (Art.
37ter, § 3, tweede lid Strafwetboek.)
24 september 2008
P.2008.1234.F
nr. 504
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REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN
Voorlopige hechtenis – Vonnis van onbevoegdheid – Verzoekschrift tot invrijheidstelling –
Verzoekschrift ingediend op een tijdstip dat het vonnis van onbevoegdheid nog niet in
kracht van gewijsde is gegaan – Ontvankelijkheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling is pas bevoegd een verzoekschrift tot voorlopige
invrijheidstelling te beoordelen wanneer dit tot haar wordt gericht ná het indienen van de
vordering tot regeling van rechtsgebied; het bij de kamer van inbeschuldigingstelling
ingediende verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling is niet ontvankelijk wanneer op
het tijdstip dat dit verzoekschrift wordt ingediend, het vonnis van onbevoegdheid van de
correctionele rechtbank nog niet in kracht van gewijsde is gegaan (Art. 27 Wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
2 januari 2008
P.2007.1851.N
nr. 3
Subjectieve beoordeling door het vonnisgerecht.
De feitenrechter vermag de door het onderzoeksgerecht regelmatig aangenomen
verzachtende omstandigheden niet te verwerpen en zich onbevoegd te verklaren op de
enkele grond van een eigen beoordeling van de subjectieve waarde ervan. (Art. 3 Wet 4
okt. 1867.)
5 februari 2008
P.2007.1682.N
nr. 85
Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis van onbevoegdheid dat de verwijzing naar een andere
strafuitvoeringsrechtbank – Rechtbank op verwijzing – Vonnis van onbevoegdheid –
Verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied – Hof van Cassatie – Arrest – Vernietiging
van de beide vonnissen – Verwijzing naar de bevoegde rechtbank.
Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank, enerzijds, geoordeeld heeft dat het verzoek tot
voorwaardelijke invrijheidstelling van een gedetineerde niet regelmatig bij haar was
ingediend door het advies van de directeur van een gevangenis uit zijn rechtsgebied, op
grond dat de veroordeelde niet door laatstgenoemde was gehoord en hij wegens de
overbrenging van de veroordeelde naar een gevangenis uit een ander rechtsgebied, bij
vonnis de verwijzing van de zaak naar die rechtbank heeft bevolen en, anderzijds, deze
rechtbank op verwijzing zich op zijn beurt onbevoegd heeft verklaard om van de
voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde kennis te nemen, vernietigt het
Hof, waar een verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied is ingediend, met de
vaststelling dat tegen deze vonnissen thans geen enkel rechtsmiddel openstaat en uit de
tegenstrijdigheid tussen deze beslissingen een bevoegdheidsgeschil ontstaat dat de
procesgang belemmert, na te hebben gezegd dat geen enkele wettelijke bepaling een
strafuitvoeringsrechtbank die zich onbevoegd verklaart toestaat om de zaak naar het
gerecht te verwijzen dat zij bevoegd acht en na te hebben vastgesteld dat de veroordeelde
opgesloten was in de strafinrichting gelegen in het rechtsgebied van de
strafuitvoeringsrechtbank op verwijzing op het ogenblik dat het verzoek tot
voorwaardelijke invrijheidstelling werd ingediend, het vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank in zoverre het de verwijzing van de zaak naar de
strafuitvoeringsrechtbank
op
verwijzing
beveelt,
het
vonnis
van
de
strafuitvoeringsrechtbank op verwijzing, en, met goedmaking van de onregelmatige
aanhangigmaking van de zaak aldaar, verwijst de zaak naar de voormelde
strafuitvoeringsrechtbank, anders samengesteld.
12 maart 2008
P.2008.0271.F
nr. 172
Regeling der rechtspleging – Raadkamer – Misdaad – Verzachtende omstandigheden –
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Overname der beweegredenen van de vordering van de procureur des Konings –
Verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens gecorrectionaliseerde misdaad –
Beslissing van het vonnisgerecht – Beslissing van onbevoegdverklaring – Beslissing niet
naar recht verantwoord – Vernietiging van het vonnis van de correctionele rechtbank –
Verwijzing naar dezelfde, anders samengestelde rechtbank.
Wanneer de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen
van de strafvordering op grond dat de raadkamer een misdaad niet heeft
gecorrectionaliseerd, hoewel de raadkamer had gecorrectionaliseerd met overname van de
beweegredenen van de vordering van de procureur des Konings die onder meer
betrekking hadden op de voor die misdaad in aanmerking te nemen verzachtende
omstandigheden, vernietigt het Hof dat beslist tot regeling van rechtsgebied, het vonnis
van de correctionele rechtbank en verwijst het de zaak naar dezelfde, anders
samengestelde rechtbank (Artikelen 525, 527bis en 528 Wetboek van Strafvordering.)
29 april 2008
P.2008.0404.N
nr. 260
Beschikkingen raadkamer, tot verwijzing inverdenkinggestelde naar correctionele
rechtbank wegens wanbedrijven – Criminele straf – Onbevoegd vonnisgerecht –
Vonnisgerecht dat de uitspraak voor het overige aanhoudt – Samenhangende feiten –
Gevolgen – Beschikkingen – Vernietiging – Beslissing die de uitspraak aanhoudt –
Vernietiging – Verwijzing – Kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de raadkamer, bij twee opeenvolgende beschikkingen, een persoon aan wie
verschillende wanbedrijven ten laste zijn gelegd, naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard voor het feit dat in de
eerste beschikking wordt bedoeld, op grond dat, na deze verwijzingsbeschikking een
omstandigheid aan het licht is gekomen die maakt dat de wet op het feit een criminele
straf stelt, en nadat het vonnisgerecht, wat de feiten betreft die in de tweede beschikking
zijn bedoeld, de zaken wegens samenhang heeft gevoegd en de beslissing heeft
aangehouden, vernietigt het Hof, op een verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, met
de vaststelling dat tegen de beschikkingen vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat, dat
het vonnis van het vonnisgerecht in kracht van gewijsde is gegaan en de vermeldingen
betreffende het feit uit de eerste beschikking van de feitenrechter juist lijken te zijn, de
eerste beschikking en, vermits het vonnisgerecht de voormelde samenhang heeft
vastgesteld, ook de tweede beschikking en de beslissing waarbij het vonnisgerecht de
beslissing aanhoudt; het Hof verwijst vervolgens de gezamenlijke feiten naar de kamer
van inbeschuldigingstelling (Artikelen 525 en 526 Wetboek van Strafvordering.)
4 juni 2008
P.2008.0358.F
nr. 343
Niet–correctionaliseerbare misdaad – Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Hof van
beroep – Arrest van onbevoegdverklaring.
Wanneer de raadkamer, na aanneming van verzachtende omstandigheden, de
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens feiten die
een niet–correctionaliseerbare misdaad lijken op te leveren, en het hof van beroep zich
onbevoegd heeft verklaard om van de zaak kennis te nemen, regelt het Hof het
rechtsgebied, vernietigt de beschikking van de raadkamer, en verwijst de zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling (Artikelen 525 en 526 Wetboek van Strafvordering.)
4 juni 2008
P.2008.0687.F
nr. 344
Territoriale onbevoegdheid van de rechtbank.
Wanneer de correctionele rechtbank, waarnaar de zaak door de raadkamer bij beschikking
is verwezen, zich ratione loci onbevoegd verklaart en het lijkt dat het onderzoeksgerecht
territoriaal onbevoegd was om de procedure te regelen, stelt het Hof van Cassatie, dat het
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rechtsgebied regelt, eerst vast dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen
rechtsmiddel open staat en dat de beslissing van het vonnisgerecht in kracht van gewijsde
is gegaan, daarna vernietigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling die bevoegd lijkt
17 juni 2008
P.2008.0688.N
nr. 377
Raadkamer – Verwijzingsbeschikking – Misdrijven gepleegd tijdens een bepaalde periode
– Correctionele rechtbank – Beklaagde die de volle leeftijd van 18 jaar niet had tijdens
een gedeelte van die periode – Vonnis van onbevoegdverklaring om kennis te nemen van
de feiten die gepleegd zijn in de volledige periode.
Wanneer, enerzijds, een beschikking van de raadkamer een inverdenkinggestelde naar de
correctionele rechtbank verwijst wegens verschillende misdrijven die in een bepaalde
periode zijn gepleegd, zonder voorafgaande toepassing van art. 38,
Jeugdbeschermingswet, terwijl de inverdenkinggestelde de leeftijd van achttien jaar niet
had bereikt op het ogenblik van de in de telastleggingen bedoelde feiten, die tijdens een
gedeelte van die periode zijn gepleegd en geen verband houden met de in art. 36bis, van
die wet bedoelde misdrijven en, anderzijds, de correctionele rechtbank een vonnis van
onbevoegdverklaring voor het geheel van de misdrijven heeft gewezen, gaat het Hof na of
thans geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend tegen de beschikking van de
raadkamer en of het vonnis van de correctionele rechtbank in kracht van gewijsde is
gegaan; in dat geval, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt het Hof,
enerzijds, de beschikking van de raadkamer, in zoverre ze de inverdenkinggestelde naar
de correctionele rechtbank verwijst wegens de vóór diens achttiende verjaardag gepleegde
feiten, met verwijzing van de aldus beperkte zaak naar de procureur des Konings van de
verblijfplaats van de betrokkene en, anderzijds, het vonnis van de correctionele rechtbank,
in zoverre die zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de feiten die nà de
voormelde verjaardag zijn gepleegd, met verwijzing van de aldus beperkte zaak naar
dezelfde, doch anders samengestelde, correctionele rechtbank (Art. 44, derde lid Wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
10 september 2008
P.2008.0270.F
nr. 460
Raadkamer – Verwijzingsbeschikking – Misdrijven gepleegd tijdens een bepaalde periode
– Correctionele rechtbank – Beklaagde die de volle leeftijd van 18 jaar niet had tijdens
een gedeelte van die periode – Vonnis van onbevoegdverklaring om kennis te nemen van
de feiten die in die periode zijn – Verzoek tot regeling van rechtsgebied – Hof van
Cassatie – Ambtshalve uitbreiding van het onderzoek van de zaak tot een niet in het
verzoekschrift bedoelde telastlegging.
Wanneer de raadkamer een beklaagde naar de correctionele rechtbank verwijst wegens
verschillende misdrijven die tijdens een bepaalde periode zijn gepleegd, en de
correctionele rechtbank zich onbevoegd verklaart om van de zaak kennis te nemen op
grond dat voor een gedeelte van die periode, de feiten van één telastlegging waren
gepleegd op een ogenblik dat de voormelde beklaagde minderjarig was, en het Hof, op
een verzoek tot regeling van rechtsgebied, ook merkt dat de feiten van een andere
telastlegging eveneens vóór de achttiende verjaardag van de beklaagde waren gepleegd,
vernietigt het Hof, tot regeling van rechtsgebied, enerzijds, de beschikking van de
raadkamer, in zoverre ze de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwijst
wegens de feiten die dateren van vóór de achttiende verjaardag van de beklaagde, met
verwijzing van de aldus beperkte zaak naar de procureur des Konings van de
verblijfplaats van de beklaagde en, anderzijds, het vonnis van de correctionele rechtbank,
in zoverre die zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de feiten die nà de
voormelde verjaardag zijn gepleegd, met verwijzing van de aldus beperkte zaak naar
dezelfde, maar anders samengestelde, correctionele rechtbank
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10 september 2008

P.2008.0270.F

nr. 460

Correctionalisering – Verwijzingsbeschikking – Overname van de redenen van de
vordering – Verzuim om in de beschikking de wettelijke bepalingen te vermelden
betreffende de correctionalisering.
Het vonnisgerecht kan niet oordelen dat de correctionalisering van een misdaad niet
regelmatig is gebeurd, alleen omdat de raadkamer heeft verzuimd in de
verwijzingsbeschikking het artikel 2 Wet Verzachtende Omstandigheden aan te wijzen
24 september 2008
P.2008.0634.F
nr. 500
Strafvordering – Verjaring – Verval – Geen grond tot regeling van rechtsgebied.
Er is geen grond tot regeling van rechtsgebied wanneer uit de rechtspleging blijkt dat de
strafvordering verjaard was op het ogenblik dat het bevoegdheidsconflict is ontstaan
1 oktober 2008
P.2008.0707.F
nr. 515
Verwijzingsbeschikking – Telastlegging gebruik van valse stukken – Niet
gecorrectionaliseerde misdaad – Vonnis van onbevoegdverklaring – Verzoek tot regeling
van rechtsgebied – Hof van Cassatie – Beslissing.
Wanneer de correctionele rechtbank zich, vóór de inwerkingtreding, op 26 juni 2008, van
de Wet 8 juni 2008 tot wijziging van de Wet Verzachtende omstandigheden, onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van de strafvordering, op grond dat de raadkamer, die
verzuimd heeft verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen, een misdaad niet
heeft gecorrectionaliseerd, vernietigt het Hof, beslissende tot regeling van rechtsgebied,
de beschikking van de raadkamer, in zoverre deze verzuimt verzachtende omstandigheden
aan te nemen en, niettegenstaande de wettigheid van het onder de oude wet gewezen
vonnis van onbevoegdverklaring, verwijst het de zaak naar de correctionele rechtbank die
zich onbevoegd had verklaard. (Art. 525 Wetboek van Strafvordering; Art. 3, derde lid
Wet 4 okt. 1867.)
8 oktober 2008
P.2008.1036.F
nr. 534
Voorlopige hechtenis – Titel van hechtenis.
Wanneer het Hof, bij de regeling van het rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer
waarbij een verdachte naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, al is het maar ten
dele vernietigt en vaststelt dat wegens die vernietiging de afzonderlijke beschikking van
de raadkamer, die op de dag van de verwijzing beslist dat de inverdenkinggestelde
aangehouden blijft, geen bestaansreden meer had, wordt de titel van hechtenis t.a.v. die
verdachte gevormd door de beslissing van het onderzoeksgerecht krachtens welke die
verdachte aangehouden was ten tijde van de regeling van de rechtspleging; de gevolgen
van laatstgenoemde beslissing, die vanaf de dag van de regeling van het rechtsgebied
opgeschort waren, zijn opnieuw van kracht op de dag van de regeling van rechtsgebied
5 november 2008
P.2008.1557.F
nr. 613
Politierechtbank – Duitse taal.
Wanneer een beklaagde, enerzijds, voor de politierechtbank te Verviers wordt vervolgd
wegens een overtreding van de Wegverkeerswet, hij op de rechtszitting heeft verklaard
alleen maar Duits te kennen, hij heeft gevraagd dat de rechtspleging in die taal wordt
verdergezet en de Politierechtbank te Verviers de verwijzing van de zaak naar de
Politierechtbank te Eupen heeft bevolen, doch dat anderzijds, de Politierechtbank te
Eupen geen kennis kon nemen van de zaak omdat alle magistraten waaruit zij is
samengesteld zich van de zaak onthouden, vernietigt het Hof, beslissende tot regeling van
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rechtsgebied, het vonnis van de Politierechtbank te Verviers en verwijst het de zaak naar
laatstgenoemde rechtbank, anders samengesteld (Art. 525 Wetboek van Strafvordering;
Art. 30bis Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
3 december 2008
P.2008.1716.F
nr. 695
Onderzoeksgerechten – Inverdenkinggestelde – Verwijzing – Zelfde feit – Tweede
verwijzing.
Wanneer het onderzoeksgerecht een inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen, kan het hem geen tweede maal wegens hetzelfde feit verwijzen als de
eerste beslissing tot verwijzing niet is vernietigd (Artikelen 130 en 536 Wetboek van
Strafvordering.)
3 december 2008
P.2008.1160.F
nr. 694

REGISTRATIE (RECHT VAN)
Bescheiden woningen – Overdracht – Toepassing van het verminderd registratierecht –
Voorwaarden – Aard van het goed.
Een onroerend goed dat op het ogenblik van de overdracht ervan uit zijn aard niet
bestemd was voor bewoning of huisvesting, kan niet in aanmerking komen voor de
verlaging van het registratierecht tot 6 pct. voor verkopingen van bescheiden woningen.
(Art. 53, aanhef, 2°, eerste en tweede lid Wetboek registratierechten.)
19 juni 2008
F.2006.0122.N
nr. 383

SAMENHANG
Verschillende vorderingen of punten van een vordering – Samenvoeging – Bevoegdheid –
Voorrangsregels.
Vermits artikel 566 van het Gerechtelijk Wetboek voor de samenhang van vorderingen
enkel verwijst naar de voorrangsregels bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5°, van
het Gerechtelijk Wetboek en niet naar het derde lid van artikel 565 van dit wetboek,
kunnen verschillende vorderingen of verschillende punten van een vordering tussen twee
of meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor verschillende rechtbanken zouden
moeten worden gebracht, indien zij samenhangend zijn, voor éénzelfde rechtbank worden
samengevoegd volgens de voorrangsregels die zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2°
tot 5°, van het Gerechtelijk Wetboek en niet voor de rechtbank die voor één van die
vorderingen of punten van de vordering uitsluitend bevoegd is als niet is voldaan aan de
voorrangsregels die zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5°, van dit wetboek
(Artikelen 565, tweede lid, 2° tot 5°, en 566 Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2004.0418.N
nr. 90
Verscheidene misdrijven – Gelijktijdige voorlegging aan de rechter – Vaststelling van het
bestaan van samenhang.
Het feit dat de rechter oordeelt dat er samenhang bestaat tussen misdrijven waarvan de
stukken hem gelijktijdig zijn voorgelegd, belet niet dat hij soeverein oordeelt of de
samenhangende misdrijven die hij bewezen acht, de uiting zijn van één en hetzelfde
opzet, zodat hij slechts één straf kan opleggen. (Artikelen 226 en 227 Wetboek van
Strafvordering; Art. 65 Strafwetboek.)
25 november 2008
P.2008.1239.N
nr. 668
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SAMENVOEGING VAN ZAKEN
Aanhangig geding – Verwijzing – Rechtbank waartoe men zich eerst wendt – Voorrang.
Artikel 565, tweede lid, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarnaar artikel 566 van dit
wetboek verwijst, en dat voorziet dat de rechtbank waartoe men zich eerst wendt voorrang
heeft boven die waarvoor de zaak later wordt aangebracht, betreft het geval dat
vorderingen of punten van de vordering behoren tot de bevoegdheid van rechtbanken van
dezelfde rang; deze voorrangsregel kan niet toegepast worden wanneer de vorderingen
behoren tot de bevoegdheid van verschillende rechtbanken. (Artikelen 565, tweede lid, 5°,
en 566 Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2004.0418.N
nr. 90
Samenhang – Verschillende vorderingen of punten van een vordering – Bevoegdheid –
Voorrangsregels.
Vermits artikel 566 van het Gerechtelijk Wetboek voor de samenhang van vorderingen
enkel verwijst naar de voorrangsregels bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5°, van
het Gerechtelijk Wetboek en niet naar het derde lid van artikel 565 van dit wetboek,
kunnen verschillende vorderingen of verschillende punten van een vordering tussen twee
of meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor verschillende rechtbanken zouden
moeten worden gebracht, indien zij samenhangend zijn, voor éénzelfde rechtbank worden
samengevoegd volgens de voorrangsregels die zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2°
tot 5°, van het Gerechtelijk Wetboek en niet voor de rechtbank die voor één van die
vorderingen of punten van de vordering uitsluitend bevoegd is als niet is voldaan aan de
voorrangsregels die zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5°, van dit wetboek
(Artikelen 565, tweede lid, 2° tot 5°, en 566 Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2004.0418.N
nr. 90

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
Testament – Begrip – Bekwaamheid van de testator.
De persoonlijke rechtshandeling van het testeren, die een beschikking uitmaakt voor na
het overlijden van de testator en die hem niet benadeelt, wordt niet getroffen door
onbekwaamheid, onverminderd de wettelijke mogelijkheden tot betwisting inzake de
gezondheid van geest en de mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot
onbekwaamverklaring. (Artikelen 895, 901 en 902 Burgerlijk Wetboek.)
10 januari 2008
C.2006.0620.N
nr. 17
Onbekwaamheid tot ontvangen – Beheerders en personeelsleden van rustoorden –
Tijdstip.
Wanneer de afhankelijkheid waarin de testator zich bevond tegenover beheerders en
personeelsleden van rustoorden, rust– en verzorgingstehuizen alsmede van om het even
welke collectieve woonstructuur ook voor bejaarden, bestond op het ogenblik dat het
testament werd opgemaakt, ook al was de bepaling dat deze personen geen voordeel
kunnen genieten van beschikkingen die hij gedurende zijn verblijf aldaar te hunnen
behoeve mocht hebben gemaakt, op dit ogenblik nog niet in werking getreden, is de
legataris onbekwaam om het legaat te ontvangen wanneer deze bepaling reeds in werking
was getreden op het ogenblik van het overlijden van de testator (Artikelen 895 en 909,
tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
31 oktober 2008
C.2007.0445.N
nr. 601
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Legataris – Recht om te ontvangen – Ontstaan – Tijdstip.
Het recht van de legataris om te ontvangen ontstaat bij het overlijden van de testator. (Art.
895 Burgerlijk Wetboek.)
31 oktober 2008
C.2007.0445.N
nr. 601
Onbekwaamheid tot ontvangen – Beheerders en personeelsleden van rustoorden –
Strekking.
De bepaling dat beheerders en personeelsleden van rustoorden, rust– en
verzorgingstehuizen alsmede van om het even welke collectieve woonstructuur ook voor
bejaarden, geen voordeel kunnen genieten van beschikkingen onder de levenden of bij
testament die een persoon die in hun instelling heeft verbleven gedurende zijn verblijf
aldaar te hunnen behoeve mocht hebben gemaakt, strekt ertoe de schenker of de testator te
beschermen met een onweerlegbaar vermoeden dat de begiftiging het gevolg is van de
afhankelijkheid waarin hij zich bevindt tegenover de begiftigde of legataris (Art. 909,
tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
31 oktober 2008
C.2007.0445.N
nr. 601
Schenkingen – Oorzaak.
De oorzaak van een schenking onder de levenden ligt niet uitsluitend in het
begiftigingsoogmerk van de schenker maar in de doorslaggevende beweegreden die hem
ertoe gebracht heeft de gift of de schenking te doen (Art. 894 Burgerlijk Wetboek.)
12 december 2008
C.2006.0332.N
nr. 723
Schenkingen – Oorzaak – Bestaan – Beoordeling – Tijdstip – Verdwijning.
Het bestaan van een oorzaak in de zin van de artikelen 1108 en 1131 B.W. moet in
beginsel worden beoordeeld op het ogenblik van de totstandkoming van de
rechtshandeling waarvan zij een geldigheidsvereiste is (Artikelen 1108 en 1131
Burgerlijk Wetboek.)
12 december 2008
C.2006.0332.N
nr. 723
Schenkingen – Geldigheid – Beweegreden van de schenker – Latere voorvallen – Gevolg
– Herroeping.
Het loutere feit dat latere voorvallen niet sporen met de hoofdzakelijke beweegreden die
de schenker had aangezet de schenking te doen, tast op zich de geldigheid van de
schenking niet aan, onverminderd de mogelijkheid een geldige schenking te herroepen
wegens niet–vervullen van een voorwaarde of wegens ondankbaarheid. (Art. 953
Burgerlijk Wetboek.)
12 december 2008
C.2006.0332.N
nr. 723

SCHIP. SCHEEPVAART
Zeeschip – Beslag – Bewarend beslag – Beslagexploot – Vermeldingen.
Indien bewarend beslag op een zeeschip wordt gelegd voor een zeevordering waarvoor
een derde instaat, is aan het vereiste dat het beslagexploot op straffe van nietigheid de
naam, voornaam en de woonplaats van de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt,
bevat, voldaan wanneer het, naast de beschrijving van het zeeschip, hetzij de naam en de
woonplaats van de schuldenaar van de zeevordering, hetzij de naam en de woonplaats van
de eigenaar van het zeeschip vermeldt. (Artikelen 1389, 2°, 1468, 1469 en 1470
Gerechtelijk Wetboek.)
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31 oktober 2008

C.2006.0604.N

nr. 600

Zeevervoer – Cognossement aan order – Cognossementhouder – Rechten.
Enkel de derde–houder van het cognossement aan order die kan aantonen dat hij het
cognossement door endossement of door een ononderbroken reeks van endossementen
heeft verkregen, kan de daaruit voortvloeiende rechten uitoefenen en is derhalve
vorderingsgerechtigd (Art. 89 Wet 21 aug. 1879 op de zee– en binnenvaart.)
28 november 2008
C.2007.0346.N
nr. 680
Zeewet – Aanvaring – Toepassingsgebied – Omvang – Rechtsvordering tot vergoeding
van schade.
Uit de artikelen 1 en 271 van de Zeewet samen gelezen blijkt dat het toepassingsgebied
van die wet wordt beperkt tot vaartuigen,gewoonlijk gebruikt voor enige winstgevende
scheepvaartverrichting; aldus dient artikel 270 van de Zeewet,dat betrekking heeft op
rechtsvorderingen tot vergoeding van schade door aanvaringen,in die zin uitgelegd te
worden dat het betrekking heeft op aanvaringen tussen schepen,zoals bepaald in die
artikelen (Artikelen 1, 270 en 271 Zeewet.)
12 december 2008
C.2007.0365.N
nr. 724
Zeewet – Aanvaring
scheepvaartverrichting.

–

Toepassingsgebied

–

Omvang

–

Winstgevende

Krachtens de artikelen 1 en 271 van de Zeewet, is het toepassingsgebied van die wet met
betrekking tot aanvaringen beperkt tot aanvaringen tussen vaartuigen, gewoonlijk bestemd
voor personen– of goederenvervoer, visserij, sleepvaart of enige andere winstgevende
scheepvaartverrichting ter zee; het begrip winstgevende scheepvaartverrichting vereist dat
een winstoogmerk aanwezig is in hoofde van de dienstverrichter, waarbij het niet
noodzakelijk is, doch evenmin voldoende, dat de activiteit in kwestie winst oplevert
(Artikelen 1 en 271 Zeewet.)
12 december 2008
C.2007.0365.N
nr. 724

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN
ONOPZETTELIJK DODEN
Slagen en verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval – Moreel bestanddeel –
Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg – Samenlopende fout van een derde – Invloed.
Het wanbedrijf onopzettelijke slagen en verwondingen, voortvloeiende uit een
verkeersongeval, vereist niet dat de fout van de dader de enige oorzaak van de letsels zou
zijn, zodat een samenlopende fout die aan een derde wordt toegeschreven geen invloed
heeft op de wettigheid van de schuldigverklaring. (Artikelen 418, en 420, tweede lid
Strafwetboek.)
14 mei 2008
P.2007.1112.F
nr. 291

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN
OPZETTELIJK DODEN
Opzettelijke slagen en verwondingen – Verzwarende omstandigheden – Artikel 400,
Strafwetboek – Bestanddelen van het misdrijf.
Opdat het misdrijf uit art. 400 Sw., zou zijn voltrokken, is het niet noodzakelijk dat de
dader het tastbare gevolg van de opzettelijke geweldpleging waaraan hij zich schuldig
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heeft gemaakt, heeft voorzien of heeft kunnen voorzien
22 oktober 2008
P.2008.0629.F

nr. 572

Opzettelijke slagen en verwondingen – Gevolgen van het geweld.
Zodra slagen opzettelijk worden toegebracht, staat de dader ervan in voor de gevolgen die
eruit voortvloeien
22 oktober 2008
P.2008.0629.F
nr. 572

SOCIALE ZEKERHEID
ALGEMEEN
R.S.Z.–Wet – Ambtshalve veroordeling tot betaling van een vergoeding gelijk aan het
drievoud van de ontdoken bijdragen – Werkgever.
De bij artikel 35 ,§ 1,vijfde lid, van de R.S.Z.–Wet bedoelde ambtshalve veroordeling tot
betaling van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bijdragen wordt
steeds opgelegd aan diegene die volgens de regels van het burgerlijk recht of van het
arbeidsrecht als werkgever kan worden gekwalificeerd, ongeacht of deze zelf dan wel zijn
aangestelde of lasthebber de inbreuk heeft gepleegd; zoals de civielrechtelijke
aansprakelijkheid van de werkgever voor de boeten en de kosten waartoe zijn
aangestelden of lasthebbers worden veroordeeld, is dit een afwijking van het
rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straffen. (Artikelen 35, § 1, eerste lid,
1°, derde, vierde en 5e lid en 37 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
8 april 2008
P.2007.0631.N
nr. 208
Werkgevers – Bijdragevermindering – Voorwaarde – Aanvragen van een getuigschrift –
Aard van de voorwaarde.
Uit het geheel van de bepalingen van artikel 127bis, eerste en tweede lid van de
Programmawet van 30 december 1988, en artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit
van 5 augustus 1991 tot uitvoering van artikel 127bis, van de Programmawet van 30
december 1988 volgt dat de werkgever, die nalaat binnen de termijn bepaald in artikel 1,
eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 voor de werknemers bedoeld in
de artikelen 118, § 1, 1°, 2°, 3° en 6°, en 119, a en c, van de Programmawet van 30
december 1988 bij het bevoegde gewestelijk bureau het in dit artikel bedoeld getuigschrift
aan te vragen, het recht verliest om het voordeel van Hoofdstuk VII van zelfde wet te
genieten. (Art. 127bis, eerste en tweede lid Programmawet 30 dec. 1988; Art. 1, eerste lid
K.B. 5 aug. 1991 tot uitvoering van art. 127bis van de Programmawet 30 dec. 1988.)
22 september 2008
S.2007.0103.N
nr. 493
Werkgevers – Bijdragen – Rechtsvordering van de R.S.Z. – Verjaringstermijn – Aanvang.
Uit artikel 42, eerste lid, van de Sociale Zekerheidswet Werknemers 1969 en artikel 34,
eerste en voorlaatste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 volgt dat het
recht van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om een vordering in te stellen tot betaling
van de bijdragen voor het verstreken kwartaal, slechts ontstaat na het verstrijken van de in
het voorlaatste lid van het artikel 34 bepaalde termijn en dat de verjaringstermijn derhalve
slechts op dat ogenblik ingaat. (Art. 42, eerste lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
Art. 34, eerste en voorlaatste lid K.B. 28 nov. 1969.)
22 september 2008
S.2007.0103.N
nr. 493
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WERKNEMERS
Sociale zekerheidsbijdragen – Deeltijdse werknemers – Vermoeden van het verrichten van
voltijdse prestaties – Niet of onjuist vermelden van afwijkingen – Toepassing.
Het in artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969, zoals te dezen van toepassing, gestelde
vermoeden dat de deeltijdse werknemers arbeid hebben verricht in het kader van een
arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, geldt slechts bij ontstentenis van
openbaarmaking van werkroosters en niet in het geval afwijkingen op het normaal
deeltijds werkrooster niet of onjuist genoteerd werden. (Art. 22ter Wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.)
14 januari 2008
S.2007.0030.N
nr. 24
Vergoeding vastgesteld in geval van overlijden van de werkgever – Aard.
Wanneer de activiteit waarvoor de werknemer in dienst was genomen, eindigt wegens de
dood van de werkgever of als de overeenkomst was gesloten met het oog op een
persoonlijke medewerking, vergoedt de vergoeding, die de rechter naar billijkheid
beoordeelt en waarvan hij het bedrag bepaalt, de derving van het loon niet waarop die
werknemer recht zou hebben gehad en wordt deze hem niet toegekend ingevolge zijn
dienstbetrekking (Art. 2, eerste lid, 3° Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers; Art. 33 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
21 januari 2008
S.2007.0032.F
nr. 42
Loon – Begrip – Grenzen – Vergoedingen – Voordeel toegekend door de sociale
zekerheid.
De rechter kan niet beslissen dat een vergoeding niet als loon beschouwd kan worden,
wanneer hij zijn onderzoek beperkt tot slechts één van de voordelen die toegekend
worden door de socialezekerheidswetten. (Art. 2, eerste en derde lid, 3° Wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.)
21 januari 2008
S.2006.0099.F
nr. 40
Beperkte en occasionele aard van de geleverde prestaties – Toepassing.
De rechter die de door werknemers geleverde prestaties uit het toepassingsveld van de
R.S.Z.–wet, sluit op grond van de beperkte en occasionele aard van die prestaties, zonder
vast te stellen dat het prestaties zijn in de zin van artikel 16, tweede lid, van het K.B. van
28 november 1969, schendt de artikelen 1, § 1, eerste lid, en 2, § 1, 4° van de R.S.Z.–wet,
artikel 16, van het uitvoeringsbesluit, artikelen 1, § 1 en 2, § 1, 4°, Algemene
beginselenwet, sociale zekerheid en de artikelen 2 en 3, van de
Arbeidsovereenkomstenwet.
19 mei 2008
S.2007.0004.N
nr. 301
Werkgever – Sociale bijdragen – Vermindering – Terugbetaling – Overdracht van
personeel – Uitlegging.
De werkgever die een vermindering van sociale bijdragen genoten heeft, moet de ten
onrechte verkregen voordelen geheel of gedeeltelijk terugbetalen, indien de netto–
aangroei van het aantal werknemers het gevolg is van een overdracht van personeel, die in
hoofde van de overdragende werkgever aanleiding gaf tot een vermindering van het
arbeidsvolume in vergelijking met het kwartaal dat aan de overdracht voorafgaat. (Art. 6
Wet 3 april 1995.)
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9 juni 2008

S.2007.0099.F

nr. 358

Onvolledige of onjuiste aangifte van de werkgever – R.S.Z. – Globale berekening van de
door de werkgever verschuldigde bijdragen.
De R.S.Z. kan het bedrag van de door de werkgever verschuldigde bijdragen alleen
globaal vaststellen indien dat bedrag niet preciezer kan worden bepaald. Die
onmogelijkheid veronderstelt dat de R.S.Z., ondanks alle reeds voorhanden gegevens, niet
alle inlichtingen die hij voor de berekening van de bijdragen nuttig achtte, heeft kunnen
inwinnen bij de werkgever die zijn aangifteverplichtingen niet is nagekomen. (Artikelen
21, 22 en 22bis Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
15 september 2008
S.2007.0033.F
nr. 474
Toepassingsgebied – Uitbreiding van de wet – Huisarbeiders – Verrichten van
arbeidsprestaties – Gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst –
Gezag.
Uit artikel 119.1, van de Arbeidsovereenkomstenwet en artikel 2, § 1, van de RSZ–wet
van 27 juni 1969 volgt dat de verruiming van de toepassing van de wet van 27 juni 1969
bij artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot de personen die op
een door hen gekozen plaats, in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerken die één
of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk
ten hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede tot die handelaars, van toepassing is op
personen die niet onder het gezag van een werkgever arbeid verrichten (Art. 119.1 Wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 2, § 1 Wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969.)
20 oktober 2008
S.2008.0008.N
nr. 563
Toepassingsgebied – Uitbreiding van de wet – Huisarbeiders – Personen die arbeid
verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een – Doel van de uitbreiding.
De uitbreiding van het toepassingsgebied van de RSZ–wet van 27 juni 1969 heeft tot doel
deze personen, die in sociaal–economisch opzicht in een zelfde toestand verkeren als de
werknemers, dezelfde sociale bescherming te verlenen zodat artikel 3, 4°, van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 er aldus toe strekt de huisarbeiders die niet
onder het gezag van een werkgever werken in omstandigheden die gelijkaardig zijn aan
die van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 119.1, van de
Arbeidsovereenkomstenwet, dezelfde sociale bescherming te verlenen als de
huisarbeiders die wel door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn. Deze gelijkstelling
met werknemers, die beperkt is tot de sociale zekerheidswetgeving en niet raakt aan de
bestaande rechtsverhouding tussen partijen, is geen maatregel die ertoe strekt de
bewijslast van de RSZ bij "de aanpak van schijnzelfstandigheid" te verlichten. (Art. 119.1
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 2, § 1 Wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969.)
20 oktober 2008
S.2008.0008.N
nr. 563
Toepassingsgebied – Uitbreiding van de wet – Huisarbeiders – Verrichten van
arbeidsprestaties – Gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst –
Gezag.
Uit artikel 119.1, van de Arbeidsovereenkomstenwet en artikel 2, § 1, van de RSZ–wet
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van 27 juni 1969 volgt dat de verruiming van de toepassing van de wet van 27 juni 1969
bij artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot de personen die op
een door hen gekozen plaats, in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerken die één
of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk
ten hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede tot die handelaars, van toepassing is op
personen die niet onder het gezag van een werkgever arbeid verrichten (Art. 119.1 Wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 2, § 1 Wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969.)
20 oktober 2008
S.2008.0008.N
nr. 563
Toepassingsgebied – Personen die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die
van een.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat met de in artikel 2, § 1, van de RSZ–wet bedoelde
"personen die een arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst", de zogenaamde marginale arbeidskrachten uit de privé–sector
worden beoogd, die in sociaal–economisch opzicht in een zelfde toestand verkeren als de
werknemers, maar die wegens de aard van de door hen gesloten overeenkomst juridisch
niet kunnen aangezien worden als arbeidend onder het gezag van een ander persoon. (Art.
2, § 1 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
20 oktober 2008
S.2008.0008.N
nr. 563
Berekening bijdragen – Loon – Voordeel verworven ingevolge de dienstbetrekking –
Aandelenoptie – In geld waardeerbaar voordeel bij het lichten van de optie – Toepassing.
Het in geld waardeerbaar voordeel dat de werknemer geniet wanneer hij de optie licht en
de marktwaarde van het aandeel op dat ogenblik hoger ligt dan de vastgestelde
uitoefenprijs, is uitsluitend het gevolg van de fluctuaties van de aandelenkoers en van de
hoedanigheid van optie– of aandeelhouder van de betrokken werknemer en is niet het
gevolg van zijn dienstbetrekking; noch het feit dat de aandelenoptie onverhandelbaar en
slechts beperkt overdraagbaar is, noch het feit dat zij slechts kan gelicht worden op
voorwaarde dat er nog een op de arbeidsovereenkomst gestoelde band bestaat tussen de
werknemer en de werkgever, doet daaraan af (Art. 14, §§ 1 en 2 Wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders; Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers; Artikelen 23, eerste en tweede lid en 38, § 1 Wet 29 juni 1981 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.)
20 oktober 2008
S.2007.0077.N
nr. 562
Onregelmatige deeltijdse tewerkstelling – Vermoeden van voltijdse tewerkstelling.
Het in artikel 22ter, van de RSZ–wet van 27 juni 1969 bepaalde vermoeden van voltijdse
tewerkstelling van de deeltijdse werknemers bij ontstentenis van openbaarmaking van hun
normale werkroosters geldt niet alleen voor de dag van de vaststelling van de bedoelde
ontstentenis, maar voor de ganse periode van tewerkstelling. (Art. 22ter Wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.)
20 oktober 2008
S.2008.0014.N
nr. 564

– 326 –
Toepassingsgebied – Uitbreiding van de wet – Thuisarbeiders – Verrichten van
arbeidsprestaties – Bewerken van een gedeeltelijk afgewerkt product.
Onder gedeeltelijk afgewerkte producten in de zin van artikel 3, 4° van het koninklijk
besluit van 28 november 1969, waarbij de toepassing van de RSZ–wet van 27 juni 1969
wordt verruimd, moeten de producten worden begrepen die nog niet klaar zijn om aan de
consument te worden aangeboden en die nog een bepaalde bewerking vereisen alvorens
ze verkoopbaar zijn, zodat het voorzien van een product van een aangepaste verpakking,
van een laatste verpakking of van een aangepast etiket een bewerking is van een
gedeeltelijk afgewerkt product in de zin van de genoemde wettelijke bepaling. (Art. 3, 4°
K.B. 28 nov. 1969.)
15 december 2008
S.2008.0103.N
nr. 732

ZELFSTANDIGEN
Uitbreiding – Bijzonder regime – Berekeningsbasis voor sociale zekerheidsbijdragen –
Loon.
Bij de verruiming van de toepassing van de RSZ wet, zoals bepaald in artikel 3,4° van het
Koninklijk besluit van 28 november 1969, dient bij ontstentenis van nadere precisering
van wat in dit geval als basis moet dienen voor de berekening van de
socialezekerheidsbijdragen, uitsluitend als loon te worden beschouwd datgene wat als
tegenprestatie van de arbeid betaald wordt. (Artikelen 23, eerste lid, en 38, §1 Wet 29 juni
1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; Art.
14, §1 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969.)
11 februari 2008
S.2007.0075.N
nr. 101
Uitbreiding – Bijzonder regime – Berekeningsbasis voor sociale zekerheidsbijdragen –
Vergoeding die ertoe strekt de zelfstandige zelf de sociale zekerheidsbijdragen te laten
betalen – Loon.
In een overeenkomst voor zelfstandige arbeid komt het gedeelte van de vergoeding die
door de opdrachtgever aan de zelfstandige arbeider wordt betaald en die er toe strekt de
zelfstandige arbeider toe te laten zelf zijn bijdragen voor het sociaal statuut der
zelfstandigen en de bijkomende kosten met betrekking tot de arbeid te betalen, niet in
aanmerking als loon voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen voor
werknemers. (Artikelen 23, eerste lid, en 38, §1 Wet 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; Art. 14, §1 Wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969.)
11 februari 2008
S.2007.0075.N
nr. 101

ALLERLEI
Schuldvordering van de RSZ – Opschorting van de opeisbaarheid – Toepassing.
Uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot artikel 87, § 1, van de wet van 1 augustus
1985, blijkt dat de in dit artikel vermelde schuldvorderingen moeten betrekking hebben op
"werken, leveringen of diensten" in de zin van de wet van 14 juli 1976 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (Art. 87, § 1
Wet 1 aug. 1985; vóór de wijziging bij de Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming
van sommige economische overheidsbedrijven.)
25 februari 2008
S.2007.0074.N
nr. 128

– 327 –
SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
Nieuwe wet – Lopende overeenkomsten – Rechtsgevolgen – Toepasbaarheid.
De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van
de spelers regelt de rechtsgevolgen van een overeenkomst die nog loopt bij de
inwerkingtreding van die wet (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
7 maart 2008
C.2006.0299.F
nr. 159
Kansspelenwet – Artikel 48 – Vergunninghouder klasse E – Vergunninghouder klasse A,
B, C of D – Samenwerkingsovereenkomsten tussen de vergunninghouders.
Artikel 48 Kansspelenwet verbiedt de vergunninghouder klasse E niet met een
vergunninghouder klasse A, B, C of D een overeenkomst aan te gaan waarbij de eerste
toestellen voor kansspelen ter beschikking stelt van de tweede die instaat voor de
exploitatie van die toestellen en beiden de opbrengst van die toestellen delen (Art. 48 Wet
7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.)
29 april 2008
P.2007.1718.N
nr. 258
Kansspelenwet – Artikel 48.
Artikel 48 Kansspelenwet verbiedt de vergunninghouder klasse E niet met een
vergunninghouder klasse A, B, C of D een overeenkomst aan te gaan waarbij de eerste
toestellen voor kansspelen ter beschikking stelt van de tweede die instaat voor de
exploitatie van die toestellen en beiden de opbrengst van die toestellen delen (Art. 48 Wet
7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.)
29 april 2008
P.2007.1718.N
nr. 258
Kansspelenwet – Artikel 2, 2° – Exploiteren van kansspelen of van kansspelinrichtingen.
Artikel 2, 2°, Kansspelenwet zegt niet dat het exploiteren van kansspelen en van
kansspelinrichtingen gelijk zijn, maar dat ze onderscheiden zijn, en bevat evenmin een
verbod voor het gelijktijdig exploiteren van kansspelen en kansspelinrichtingen (Art. 2,
2° Wet 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de
spelers.)
29 april 2008
P.2007.1718.N
nr. 258
Kansspelenwet – Artikel 27, eerste lid – Vergunning voor de exploitatie van een
kansspelinrichting – Vergunning van kansspelen – Cumulverbod.
Met het cumulverbod, zoals omschreven in artikel 27, eerste lid, Kansspelenwet, verbiedt
de wet niet het aangaan van overeenkomsten tussen meerdere personen in verband met de
exploitatie van kansspelen, maar het houderschap door een zelfde persoon van meerdere
bepaalde vergunningen (Art. 27, eerste lid Wet 7 mei 1999 op de kansspelen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.)
29 april 2008
P.2007.1718.N
nr. 258

SPORT
Voetbalwedstrijd – Veiligheid – Inbreuk – Administratieve sanctie – Uitstel van de
tenuitvoerlegging – Mogelijkheid.
De administratieve sancties waarin de Voetbalwet voorziet, kunnen noch door de
bevoegde ambtenaar, en bijgevolg noch door de politierechter in graad van beroep,
uitgesproken worden met uitstel van tenuitvoerlegging bij ontstentenis van enige
wetsbepaling die daarin voorziet. (Artikelen 22, 23, en 24 Wet 21 dec. 1998 betreffende
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de veiligheid bij voetbalwedstrijden.)
7 februari 2008
C.2005.0233.N
Dopingdecreet
–
Sportbeoefenaar
–
verschoningsgrond – Drugwet – Toepassing.

Dopingpraktijk

nr. 92
–

Strafuitsluitende

De in artikel 44 Dopingdecreet bepaalde verschoningsgrond kan niet worden toegepast op
misdrijven strafbaar gesteld in de Drugwet; hieruit volgt dat het bezit van verboden
substanties, als bedoeld in de Drugwet, door een sportbeoefenaar tijdens of bij de
voorbereiding van een sportmanifestatie, steeds krachtens die wet strafbaar blijft (Art. 2,
2° Wet 24 feb. 1921; Artikelen 2, 3° en 6°, 21, § 2, 2°, 43, 3° en 44, eerste lid Decr. Vl.
R. 27 maart 1991; Artikelen 11, § 1, en 28 K.B. 31 dec. 1930; Artikelen 3, § 1, en 45 K.B.
22 jan. 1998; Artikelen 1, §§ 1 en 2, en 8 K.B. 12 april 1974 betreffende sommige
verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti–hormonale, anabole, anti–
infectueuze, anti–parasitaire en anti–inflammatoire werking.)
3 juni 2008
P.2007.0521.N
nr. 338

STEDENBOUW
ALGEMEEN
Misdrijven – Strafbare instandhouding – Artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999
– Draagwijdte – Werking in de tijd.
Voor de strafbare instandhouding vereist art. 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999
uitsluitend dat op het ogenblik van de instandhouding, de wederrechtelijke werken
gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied; deze strafbepaling ontneemt aan het vóór of
na de wetswijziging van 4 juni 2003 voortdurend gepleegde misdrijf van instandhouding,
niet zijn strafbaar karakter, zolang deze instandhouding betrekking heeft op goederen
gelegen in een ruimtelijk kwetsbaar gebied. (Art. 146 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van
de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
26 februari 2008
P.2007.1552.N
nr. 131

BOUWVERGUNNING
Bouwen zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning – Strafbare instandhouding –
Artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 – Draagwijdte – Werking in de tijd.
Voor de strafbare instandhouding vereist art. 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999
uitsluitend dat op het ogenblik van de instandhouding, de wederrechtelijke werken
gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied; deze strafbepaling ontneemt aan het vóór of
na de wetswijziging van 4 juni 2003 voortdurend gepleegde misdrijf van instandhouding,
niet zijn strafbaar karakter, zolang deze instandhouding betrekking heeft op goederen
gelegen in een ruimtelijk kwetsbaar gebied. (Art. 146, derde lid Stedenbouwdecreet 1999
Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening.)
26 februari 2008
P.2007.1552.N
nr. 131

SANCTIES
Door een derde wederrectelijk opgerichte constructie – Instandhouding van de illegale
toestand – Eigenaar van de grond.
Het misdrijf van instandhouding inzake stedenbouw bestaat in het schuldig verzuim om
aan het bestaan van de wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken en alleen
diegene die over het onroerend goed zeggenschap heeft, kan schuld aan dit verzuim
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hebben (Art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 146 Decr. Vl. Parlement
18 mei 1999; Artikelen 552 en 555 Burgerlijk Wetboek.)
8 april 2008
P.2008.0041.N
nr. 211
Misdrijf van instandhouding – Bestanddelen.
Het misdrijf van instandhouding inzake stedenbouw bestaat in het schuldig verzuim om
aan het bestaan van de wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken en alleen
diegene die over het onroerend goed zeggenschap heeft, kan schuld aan dit verzuim
hebben (Art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 146 Decr. Vl. Parlement
18 mei 1999; Artikelen 552 en 555 Burgerlijk Wetboek.)
8 april 2008
P.2008.0041.N
nr. 211

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE
Herstelvordering – Beoordeling door de rechter.
Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand wordt aangevochten, gaat de rechter niet alleen na of de beslissing van de
stedenbouwkundig inspecteur om die bepaalde herstelmaatregel te vorderen uitsluitend
met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen, hij moet bovendien in het
bijzonder nagaan of deze vordering niet kennelijk onredelijk is en hij moet afwegen of
geen andere herstelmaatregel noodzakelijk is, dit onder meer op grond van de aard van de
overtreding, de omvang en de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het
voordeel dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand tegenover de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit (Art.
159 Grondwet 1994; Artikelen 4 en 149 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
18 maart 2008
P.2007.1509.N
nr. 187
Herstelvordering – Beoordeling door de rechter.
De rechter gaat na of de beslissing van de stedenbouwkundig inspecteur om een bepaalde
herstelmaatregel te vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is
genomen; hij moet de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke
ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk
is, zonder gevolg laten (Art. 159 Grondwet 1994; Artikelen 4 en 149 Stedenbouwdecreet
1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening.)
18 maart 2008
P.2007.1509.N
nr. 187
Herstelvordering – Vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand –
Beoordeling door de rechter – Artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet.
Artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 laat niet toe dat de rechter op grond
van de enkele vaststelling, dat de gevorderde maatregel van herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand leidt tot een onevenredige last voor de overtreder in vergelijking
tot het voordeel voor de ruimtelijke ordening, zou oordelen dat geen herstel van de
aantasting van de goede ruimtelijke ordening noodzakelijk is; om het gevorderde herstel
van de plaats in de oorspronkelijke toestand te kunnen afwijzen moet de rechter
vaststellen dat ook met een minder ingrijpende maatregel de goede ruimtelijke ordening
kan worden hersteld. (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 149, § 1 Stedenbouwdecreet 1999
Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening.)
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18 maart 2008

P.2007.1509.N

nr. 187

Vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat – Verjaring – 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
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.)
6 mei 2008
P.2008.0151.N
nr. 270
Vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat – Interne wettigheid.
De interne wettigheid van de herstelvordering betreft haar inhoudelijke overeenstemming
met de wet op het ogenblik waarop het herstel wordt gevorderd en houdt geen verband
met het gevolg dat aan deze vordering moet worden verleend wegens het nadien
overschrijden van de redelijke termijn.
6 mei 2008
P.2008.0151.N
nr. 270
Vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat – Interne wettigheid –
Overschrijding van de redelijke termijn.
De interne wettigheid van de herstelvordering betreft haar inhoudelijke overeenstemming
met de wet op het ogenblik waarop het herstel wordt gevorderd en houdt geen verband
met het gevolg dat aan deze vordering moet worden verleend wegens het nadien
overschrijden van de redelijke termijn.
6 mei 2008
P.2008.0151.N
nr. 270
Vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat – Aard – Verjaring.
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.)
6 mei 2008
P.2008.0151.N
nr. 270
Herstelvordering – Vordering ingediend vooraleer de Hoge Raad voor het Herstelbeleid
advies kon verlenen – Advies gevraagd op vrijwillig verzoek van de rechter –
Andersluitend advies verleend door de Hoge Raad – Gevolg voor de voordien ingestelde
herstelvordering.
Geen wetsbepaling vereist dat het bestuur om reden van een nadien uitgebracht
andersluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, op aanvraag van de
rechter met toepassing van artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999, nogmaals
zijn voordien ingestelde herstelvordering uitdrukkelijk zou motiveren. (Art. 198bis
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
17 juni 2008
P.2008.0256.N
nr. 376
Herstelvordering – Vordering ingediend vooraleer de Hoge Raad voor het Herstelbeleid
advies kon verlenen – Advies verleend op vrijwillig verzoek van de rechter – Draagwijdte.
Wanneer de herstelvordering door het bevoegde bestuur werd ingediend vooraleer de
Hoge Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting en goedkeuring van zijn
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huishoudelijk reglement, advies kon verlenen, is het op vrijwillig verzoek van de rechter
door de Hoge Raad voor het Herstelbeleid verleende advies niet bindend, noch voor het
bestuur, noch voor de rechter, zodat het niet eensluidend dient te zijn zo het bestuur in zijn
vordering wil volharden en de rechter deze vordering wil toekennen. (Art. 198bis
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
17 juni 2008
P.2008.0256.N
nr. 376
Herstelvordering van de burgerlijke partij – Dwangsom.
Artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet 1999, houdt niet in dat aan de burgerlijke partij die
het herstel in de oorspronkelijke staat ten laste van de beklaagde bekomt, geen dwangsom
kan worden toegekend. (Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 149, § 1, en 150
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
24 juni 2008
P.2008.0179.N
nr. 390
Herstelvordering – Vordering ingediend vooraleer de Hoge Raad voor het Herstelbeleid
haar bevoegdheden kon uitoefenen – Inwinnen van voorafgaand advies door de rechter.
Er bestaat geen verplichting voor de rechter om het voorafgaand advies van de Hoge Raad
voor het Herstelbeleid in te winnen voor herstelvorderingen die door de
Stedenbouwkundig Inspecteur werden ingesteld vooraleer de Hoge Raad voor het
Herstelbeleid effectief haar bevoegdheden kon uitoefenen (Art. 149, § 1, en 198bis Decr.
Vl. Parlement 18 mei 1999.)
24 juni 2008
P.2008.0179.N
nr. 390
Stedenbouwkundige herstelvordering – Aard van de beslissing – Cassatieberoep –
Strafvordering – Voorbarig cassatieberoep.
Het cassatieberoep van de beklaagde is voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk, in
zoverre het gericht is tegen de beslissing die op de strafvordering welke tegen die
beklaagde is ingesteld, uitspraak doet over de herstelvordering van de gemachtigde
ambtenaar, wanneer het bestreden arrest de beklaagde enerzijds akte verleent van zijn
verbintenis tot herstel van de plaats en anderzijds de uitspraak aanhoudt over de
herstelmaatregelen die de gemachtigde ambtenaar en de directrice belast met de
natuurlijke rijkdommen en het milieu van het ministerie van het Waalse Gewest tegen de
beklaagde kan vorderen indien die zijn verbintenis niet nakomt (Art. 416, eerste lid
Wetboek van Strafvordering.)
17 september 2008
P.2007.1838.F
nr. 480
Herstelbeleid – Bevoegdheid van het bestuur.
Inzake stedenbouw heeft het bestuur de bevoegdheid om een herstelbeleid te voeren; het
bestuur beslist of het al dan niet een herstelmaatregel zal vorderen; indien het beslist een
herstelmaatregel te vorderen, beschikt het over de keuze tussen drie mogelijke
herstelmaatregelen binnen de grenzen en de modaliteiten die nader bij artikel 149
Stedenbouwdecreet 1999 zijn bepaald; deze wettelijk bepaalde keuzemogelijkheid houdt
een appreciatie– en beleidsbevoegdheid in voor het bestuur die de rechter krachtens het
beginsel van de scheiding der machten, zoals vervat in de artikelen 36, 37 en 40
Grondwet, niet heeft
23 september 2008
P.2008.0280.N
nr. 495
Beoordeling door de rechter.
Inzake stedenbouw moet de rechter krachtens artikel 159 Grondwet nagaan of de
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beslissing van de stedenbouwkundig inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te
vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen; hij moet
de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een
opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg
laten
23 september 2008
P.2008.0280.N
nr. 495
Wettigheid van de vordering tot herstel – Beoordeling door de rechter – Begrip
"kennelijke onredelijkheid".
De rechter kan niet zelf inzake stedenbouw de redelijke herstelmaatregel bepalen, maar
enkel oordelen of het bestuur in redelijkheid is kunnen komen tot de beslissing een
bepaalde wijze van herstel te vorderen; het begrip "kennelijke onredelijkheid" wijst op de
wijze waarop de rechter de bestuurlijke beslissing op zijn redelijkheid beoordeelt,
namelijk met de terughoudendheid die de discretionaire macht van het bestuur vereist
23 september 2008
P.2008.0280.N
nr. 495
Instandhoudingsmisdrijf – Strafbaar karakter – Opheffing – Verval van de strafvordering
– Herstelvordering.
De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding inzake
stedenbouw heeft alleen het verval van de op dat misdrijf gesteunde strafvordering tot
gevolg; bij ontstentenis van andersluidende bepaling brengt deze wijziging niet mee dat
de instandhouding, die strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de
grondslag kan uitmaken van een herstelvordering, noch dat de strafrechter voor wie de
herstelvordering werd ingesteld op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was,
zijn bevoegdheid verliest nog verder de herstelvordering te beoordelen (Artikelen 146 en
149 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
23 september 2008
P.2008.0468.N
nr. 496
Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Adviesorgaan.
De Hoge Raad voor het Herstelbeleid treedt overeenkomstig artikel 198bis
Stedenbouwdecreet 1999 niet op als een gerechtelijke instantie waartoe derden zich
kunnen wenden of die hen kan binden, maar uitsluitend als adviesorgaan voor de rechter
die verder zijn volledige beoordelingsbevoegdheid over de herstelvordering behoudt; de
beginselen van een eerlijke procesvoering zijn door het debat voor de rechter volkomen
gewaarborgd.
23 september 2008
P.2008.0468.N
nr. 496
Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Aard van het advies.
Het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid met betrekking tot de
verzoeken bedoeld in artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999 is geen eenzijdige beslissing
waardoor de rechtspositie van derden wordt gewijzigd; het betreft enkel een advies dat de
rechter na verder debat beoordeelt, en dat bijgevolg geen voorafgaand horen van deze
derden vereist.
23 september 2008
P.2008.0468.N
nr. 496
Herstel van plaats in de vorige staat – Bevoegde overheid – Vordering – Vorm.
De ingevolge artikel 65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw 1962 ingestelde
vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat, is aan geen vormvereiste gebonden:
het volstaat dat de wil van de bevoegde overheid blijkt uit de gegevens van de zaak
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23 september 2008

P.2008.0468.N

nr. 496

Herstelvordering – Motivering – Brandveiligheid – Toepassing.
Daar een stedenbouwvergunning kan worden geweigerd of voorwaardelijk verleend,
alleen reeds op grond van dwingende vereisten van brandveiligheid, is het niet uit te
sluiten dat ook de herstelvordering alleen op grond van brandveiligheid wordt
gemotiveerd (Artikelen 54, 1°, 55, § 1 en 2, en 149, § 1, eerste lid Stedenbouwdecreet
1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening.)
28 oktober 2008
P.2008.0858.N
nr. 589
Herstelvordering – Machtiging tot ambtshalve uitvoering – Verplichting voor de rechter.
Uit artikel 153, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, volgt dat de rechter verplicht is de
machtiging tot ambtshalve uitvoering zowel aan de stedenbouwkundige inspecteur als aan
het college van burgemeester en schepenen te verlenen ongeacht wie van beiden de
herstelvordering inleidde
28 oktober 2008
P.2008.0851.N
nr. 588
Herstelvordering – Straf in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M. – Aard van de
herstelvordering naar Belgisch recht.
Het beschouwen van het herstel in de oorspronkelijke staat als een straf in de zin van
artikel 6 EVRM brengt enkel met zich mee dat de in die bepaling vervatte waarborgen
moeten worden in acht genomen; het brengt niet met zich mee dat die maatregel van
strafrechtelijke aard is zodat de algemene bepalingen van het Belgisch strafrecht en
strafprocesrecht ter zake toepassing moeten vinden (Art. 149, § 1 Stedenbouwdecreet
1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.)
28 oktober 2008
P.2008.0880.N
nr. 590
Herstelvordering – Definitieve veroordeling op de strafvordering – Navolgende
overschrijding van de redelijke termijn voor de beoordeling van de.
Wanneer de beklaagde wegens het door hem begane bouwmisdrijf definitief tot straf werd
veroordeeld, heeft de omstandigheid dat achteraf de redelijke termijn voor de beoordeling
van de herstelvordering is overschreden, niet tot gevolg dat de rechter geen volledig
herstel meer kan bevelen. (Art. 149, § 1 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; Art. 6.1 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
28 oktober 2008
P.2008.0880.N
nr. 590
Herstel van plaats in de vorige staat – Kwalificatie als straf in de zin van artikelen 6.1
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R..
De vaststelling dat inzake stedenbouw een herstel in de oorspronkelijke staat een straf is
in de zin van de artikelen 6.1, EVRM en 14.1, IVBPR brengt enkel mee dat de
waarborgen van die bepalingen moeten worden in acht genomen, maar heeft niet tot
gevolg dat die maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de
algemene bepalingen van het Belgisch strafrecht en strafprocesrecht erop toepassing
moeten vinden; het blijft bijgevolg voor de strafrechter mogelijk dit herstel te bevelen
teneinde de gevolgen van het misdrijf te doen ophouden, ook wanneer hij vaststelt dat de
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strafvordering is vervallen wegens opheffing van de strafbaarheid of wegens verjaring
4 november 2008
P.2008.0081.N
nr. 608
Herstelbeleid – Bevoegdheid van het bestuur.
Inzake stedenbouw heeft het bestuur de bevoegdheid een herstelbeleid te voeren: het
bestuur beslist of het al dan niet een herstelmaatregel zal vorderen; indien het beslist een
herstelmaatregel te vorderen, beschikt het over de keuze tussen drie mogelijke
herstelmaatregelen binnen de grenzen en de modaliteiten die nader bij de artikelen 68
Stedenbouwdecreet 1996 en 149 Stedenbouwdecreet 1999 zijn bepaald; deze wettelijk
bepaalde keuzemogelijkheid houdt een appreciatie– en beleidsbevoegdheid in voor het
bestuur die de rechter krachtens het beginsel der scheiding der machten, zoals vervat in de
artikelen 36, 37 en 40 Grondwet, moet eerbiedigen
4 november 2008
P.2008.0081.N
nr. 608
Beoordeling door de rechter van de herstelvordering.
Inzake stedenbouw moet de rechter krachtens artikel 159, Grondwet nagaan of de
beslissing van de stedenbouwkundige inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te
vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen; hij moet
de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een
opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg
laten
4 november 2008
P.2008.0081.N
nr. 608
Herstel van plaats in de vorige staat – Kwalificatie als straf in de zin van artikelen 6.1
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. – Gevolg – Rechter met volheid van rechtsmacht.
De omstandigheid dat inzake stedenbouw de herstelmaatregel van de afbraak een straf is
in de zin van de artikelen 6.1, EVRM en 14.1, IVBPR brengt enkel mee dat de
waarborgen van die bepalingen moeten worden in acht genomen, maar niet dat die
maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de strafrechter
daarover met volheid van rechtsmacht zou moeten kunnen oordelen
4 november 2008
P.2008.0081.N
nr. 608
Beoordeling door de rechter.
In stedenbouwzaken moet de rechtspleging die tot het bevelen van het herstel leidt, in
haar geheel, dit is het optreden van het vorderende bestuur in combinatie met de
beoordeling van dit optreden door de rechter, aan de voorwaarden van artikel 6.1, EVRM
worden getoetst; voormelde rechtspleging voldoet aan de voorwaarden van artikel 6.1,
EVRM en 14.1, IVBPR en vereist niet dat de strafrechter op alle punten, zowel in feite als
in rechte, de beslissing van het bestuur moet kunnen beoordelen en overeenkomstig zijn
eigen appreciatie hervormen
4 november 2008
P.2008.0081.N
nr. 608
Verzoek tot intrekking van een op een vernietigde regel gesteunde veroordeling – Vonnis
– Definitieve intrekking van de beslissing over de strafvordering – Hoger beroep van de
stedenbouwkundig inspecteur tegen de beslissing over de – Appelrechter die vaststelt dat
hij niet langer bevoegd is om over de herstelvordering te – Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof – Artikel 10.
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
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aanhangig werd gemaakt, moet overeenkomstig artikel 13, § 5, Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof, deze vordering naar de bevoegde rechter verwijzen (Artikelen 10 tot
met 13 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Artikel 10 – Verzoek tot intrekking van een op een
vernietigde regel gesteunde veroordeling – Vonnis – Definitieve intrekking van de
beslissing over de strafvordering – Hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur
tegen de beslissing over de – Opdracht van de appelrechter.
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 (Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Artikelen
10 tot met 13 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662
Vernietiging van een regel door het Grondwettelijk Hof – 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 – Gelijktijdige beslissing over het verzoek tot intrekking en
over de herstelvordering in één – Hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur –
Appelrechter die vaststelt dat hij niet langer bevoegd is om over de herstelvordering te.
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 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, 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 deze laatste beslissing ten gevolge van
het hoger beroep voor de appelrechter nog geen kracht van gewijsde heeft (Art. 149 Decr.
Vl. Parlement 18 mei 1999; Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het Arbitragehof
van 6 jan. 1989.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662
Betaling van een meerwaarde – Herstel in de oorspronkelijke staat als alternatief voor de
betaling van de meerwaarde – Artikel 149, § 5, Stedenbouwdecreet 1999 – Voorwaarde –
Invloed van eerder afgeleverde bouwvergunningen.
Het bevelen van de betaling van een meerwaardesom, zoals bedoeld in artikel 149, § 1,
Stedenbouwdecreet 1999, houdt in dat voor een goede ruimtelijke ordening de meer
indringende maatregel van het herstel in de oorspronkelijke staat niet noodzakelijk is,
zodat de rechter deze vorm van herstel dan ook niet beveelt; de rechter laat enkel,
overeenkomstig artikel 149, § 5, Stedenbouwdecreet 1999, de keuze voor het herstel in de
oorspronkelijke staat als alternatief voor de betaling van de meerwaardesom over aan de
veroordeelde, maar dit geschiedt volgens voorwaarden van de wet, namelijk het herstel in
de oorspronkelijke toestand, zonder dat de veroordeelde zich kan beroepen op de
afgeleverde bouwvergunningen, die hij niet naleefde.
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P.2008.0884.N

nr. 663

Cumulatieve oplegging van verschillende herstelmaatregelen – Mogelijkheid –
Toepassing.
De verschillen in aard en doelstelling van de herstelmaatregelen, bedoeld in artikel 149, §
1, Stedenbouwdecreet 1999, kunnen toelaten dat zij gelijktijdig worden toegepast om het
volledig herstel te verzekeren; de cumulatieve oplegging van de betaling van de
meerwaarde en van aanpassingswerken kan aldus de verdwijning beogen van
verschillende gevolgen van het stedenbouwmisdrijf, namelijk de onterechte verrijking
enerzijds, en de inpassing van het bouwwerk in het bestemmingsgebied anderzijds,
waarbij de aanpassingswerken niet in de plaats kunnen komen van de betaling van de
meerwaarde.
25 november 2008
P.2008.0884.N
nr. 663
Herstelvordering – Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest – Herstelvorderende
overheid – Cassatieberoep – Vormen – Verplichting tot betekening.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld door de wooninspecteur van het Vlaamse
Gewest, in zijn hoedanigheid van herstelvorderende overheid, dat niet regelmatig
betekend werd aan het openbaar ministerie en aan de partijen tegen wie het is gericht
(Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
25 november 2008
P.2008.1134.N
nr. 667
Herstelvordering – Doel volgens het interne recht – Gevolg – Artikel 13, § 5, Bijzondere
Wet Grondwettelijk Hof – Intrekking van een op een vernietigde regel gegronde
veroordeling in strafzaken – Onbevoegdheid van de rechter om uitspraak te doen over de
burgerlijke vordering – Verwijzing naar de bevoegde rechter – Toepasselijkheid.
De omstandigheid dat het herstel in de oorspronkelijke staat kan worden beschouwd als
een straf in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M., belet niet dat dit herstel in het interne recht
strekt tot het ongedaan maken van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf, waarop
artikel 13, § 5, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof toepasselijk is. (Art. 149, § 1
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.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662
Herstelvordering – Herstelvordering uitgaande van het bevoegde bestuur – Artikel 13, §
5, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Intrekking van een op een vernietigde regel
gegronde veroordeling in strafzaken – Onbevoegdheid van de rechter om uitspraak te
doen over de burgerlijke vordering – Verwijzing naar de bevoegde rechter –
Toepasselijkheid.
De omstandigheid dat de herstelvordering uitgaat van het bevoegde bestuur, eerder dan
van een privaatrechtelijke persoon, belet niet dat artikel 13, § 5, Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof erop toepasselijk is. (Art. 149, § 1 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.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662
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Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Artikel 10 – Verzoek tot intrekking van een op een
vernietigde regel gesteunde veroordeling – Vonnis – Beslissing over de herstelvordering –
Hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur – Ontvankelijkheid.
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 (Art. 149, §
1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Artikel 10 – Verzoek tot intrekking van een op een
vernietigde regel gesteunde veroordeling – Rechter die vaststelt dat hij niet langer
bevoegd is om over de herstelvordering te oordelen – Verplichting tot verwijzing naar de
bevoegde rechter – Vereiste van het voorafgaand advies van de Hoge Raad voor het
Herstelbeleid – Toepasselijkheid.
De omstandigheid dat het verzoek tot intrekking strekt tot het ongedaan maken van de
veroordelingen die gegrond zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde
wetsbepaling, dat dit verzoek een nieuw geding inleidt en tot gevolg heeft dat de
strafvordering en eventueel de daarop gestoelde burgerlijke rechtsvordering opnieuw
worden berecht, doet niets af aan de verplichting tot verwijzing van de rechter die
vaststelt dat hij voor de beoordeling van deze burgerlijke vordering onbevoegd is; de
vaststelling van deze onbevoegdheid vereist niet het voorafgaande advies van de Hoge
Raad voor het Herstelbeleid.
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Artikel 10 – Verzoek tot intrekking van een op een
vernietigde regel gesteunde veroordeling – Vonnis – Definitieve intrekking van de
beslissing over de strafvordering – Gevolg voor de beslissing over de herstelvordering –
Bevoegdheid van de strafrechter.
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 (Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999;
Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662
Herstelvordering – Aard.
De omstandigheid dat het herstel in de oorspronkelijke staat kan worden beschouwd als
een straf in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M., belet niet dat dit herstel in het interne recht
strekt tot het ongedaan maken van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf, waarop
artikel 13, § 5, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof toepasselijk is. (Art. 149, § 1
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.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662
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RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG
Planschade – Schadevergoeding – Berekening – Verwervingswaarde – Akte deling.
De akte deling tussen onverdeelde eigenaars is declaratief van aard en niet
eigendomsoverdragend, zodat de appelrechters die voor het bepalen van de waarde van
het goed op het ogenblik van de verwerving, de datum van de akte deling in aanmerking
nemen, hun beslissing niet naar recht verantwoorden (Art. 35 Decr. betreffende de
ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec.
1998; Artikelen 577–2, § 8 en 883 Burgerlijk Wetboek.)
31 maart 2008
C.2007.0102.N
nr. 197
Verschuldigde rente – Tijdstip – Planschade – Recht op schadevergoeding.
De rente verschuldigd wegens het uitblijven van planschadevergoeding, is ten vroegste
verschuldigd vanaf het ontstaan van dit recht op schadevergoeding overeenkomstig artikel
35, derde lid van het coördinatiedecreet van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke
ordening (Art. 35 Decr. betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt.
1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998.)
31 maart 2008
C.2007.0102.N
nr. 197
Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen – Bestemmingsvoorschriften van de gewestplannen –
Gelding.
De enkele bekrachtiging van de bindende bepalingen van het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen heft de bestemmingsvoorschriften van de bestaande gewestplannen niet op;
behoudens toepassing van de regeling bepaald in de artikelen 172 en 190, tweede lid,
Stedenbouwdecreet 1999, blijven deze bestemmingsvoorschriften van kracht zolang zij
niet door een ruimtelijk uitvoeringsplan worden gewijzigd en blijven ze aldus de
rechtsgrond voor het herstel.
23 september 2008
P.2008.0468.N
nr. 496

ALLERLEI
Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening – Wet betreffende de
bescherming van het leefmilieu – Definitie.
Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening dient
beschouwd te worden als een "wet betreffende de bescherming van het leefmilieu" in de
zin van artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 nu uit het doel van die wet om niet alleen
de aantasting van de natuur te voorkomen, maar ook een leefbare omgeving te verzekeren
aan de bevolking, volgt dat een goede ordening van de ruimte deel uitmaakt van het te
beschermen leefmilieu in de zin van die wet (Art. 1 Wet 12 jan. 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.)
31 maart 2008
C.2007.0157.N
nr. 198
Ordonnantie van de raad van Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 augustus 1991
houdende organisatie van de planning en stedenbouw – Overtredingen – Bevel tot staking
van de werken – Rechter die uitspraak doet als in kort geding maar een beslissing wijst
over de zaak zelf – Toetsing van de wettigheid.
De toetsing van de wettigheid van het bevel tot staking van de werken, op grond van
artikel 184 van de ordonnantie van de raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die uitspraak doet als in kort geding maar
een beslissing wijst over de zaak zelf, en, na hem, door het hof van beroep, strekt zich niet
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uit tot andere overtredingen dan die waarvan het proces–verbaal dat aan dit bevel ten
grondslag ligt, het bestaan heeft vastgesteld
(Art. 184 Ordonnantie Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 29 aug. 1991 betreffende de Stedenbouw.)
25 september 2008
C.2007.0359.F
nr. 506

STRAF
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
Strafmaat – Motivering – Verwijzing naar het gebrek aan verantwoordelijkheidszin en
schuldinzicht.
Door de strafmaat mede te bepalen door te verwijzen naar het gebrek aan
verantwoordelijkheidszin en aan schuldinzicht, bestraft de rechter de wijze waarop de
beklaagde zich heeft verdedigd en miskent hij aldus het recht van verdediging (Art. 195
Wetboek van Strafvordering.)
29 januari 2008
P.2007.1551.N
nr. 70
Artikel 1, K.B. nr 22 van 24 okt. 1934 – Beroepsverbod – Wetswijziging – Omzetting van
het verbod van rechtswege in een facultatief verbod waarvan de strafrechter de duur
bepaalt – Aard van het gewijzigde verbod – Nieuwe bijkomende straf – Veroordeling –
Wettigheid.
Het verbod om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, bepaald bij
artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, was vroeger een ontzetting
bij wijze van veiligheidsmaatregel, maar is thans, sinds de wijziging bij wet van 2 juni
1998, een ontzetting bij wijze van bijkomende straf en kan derhalve enkel worden
opgelegd voor feiten gepleegd na de inwerkingtreding van voornoemde wet (Art. 7.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art.
2, eerste lid Strafwetboek.)
4 maart 2008
P.2007.1782.N
nr. 154
Tuchtzaken – Persoonlijk karakter.
Het beginsel van het persoonlijk karakter van de straf houdt in dat de veroordeelde moet
bestraft worden voor de hem ten laste gelegde feiten waarvan de rechter aanneemt dat de
veroordeelde ze zelf heeft gepleegd; het heeft geen betrekking op de vraag of opzet dan
wel nalatigheid ten grondslag ligt aan de aan de veroordeelde ten laste gelegde inbreuken
13 maart 2008
D.2007.0012.N
nr. 180
Keuze van de straf of de maatregel – Bijzondere motiveringsverplichting – Artikel 195,
tweede lid, Sv..
Artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, vereist slechts een bijzondere
redengeving voor elke straf of maatregel en van de strafmaat voor elke uitgesproken straf
of maatregel, als de wet de rechter daartoe de vrije beoordeling laat; dat is niet het geval
bij de verplichte verbeurdverklaring
1 april 2008
P.2007.1824.N
nr. 199
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Veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring – Douane en accijnzen – Vordering tot
toepassing van boeten, verbeurdverklaringen of het sluiten van fabrieken of werkplaatsen
– Toepasselijkheid.
De veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring van artikel 21ter, Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, kan ook worden toegepast op de vorderingen welke strekken
tot de enkele toepassing van boeten, verbeurdverklaringen of het sluiten van fabrieken of
werkplaatsen bedoeld in artikel 281, §§1 en 2, A.W.D.A.
1 april 2008
P.2007.1824.N
nr. 199
R.S.Z.–Wet – Ambtshalve veroordeling tot betaling van een vergoeding gelijk aan het
drievoud van de ontdoken bijdragen – Werkgever.
De bij artikel 35 ,§ 1,vijfde lid, van de R.S.Z.–Wet bedoelde ambtshalve veroordeling tot
betaling van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bijdragen wordt
steeds opgelegd aan diegene die volgens de regels van het burgerlijk recht of van het
arbeidsrecht als werkgever kan worden gekwalificeerd, ongeacht of deze zelf dan wel zijn
aangestelde of lasthebber de inbreuk heeft gepleegd; zoals de civielrechtelijke
aansprakelijkheid van de werkgever voor de boeten en de kosten waartoe zijn
aangestelden of lasthebbers worden veroordeeld, is dit een afwijking van het
rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straffen. (Artikelen 35, § 1, eerste lid,
1°, derde, vierde en 5e lid en 37 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
8 april 2008
P.2007.0631.N
nr. 208
Strafmaat – Bepaling door de rechter – Feitelijke herhaling.
Geen wetsbepaling noch rechtsbeginsel verbiedt de strafrechter om bij de vorming van
zijn overtuiging en het bepalen van de strafmaat, rekening te houden met het bestaan van
een eerdere in kracht van gewijsde gegane veroordeling wegens gelijkaardige vroegere
feiten, die pas is uitgesproken nadat de beoordeelde feiten werden gepleegd voor zover hij
geen wettelijke herhaling aanneemt.
22 april 2008
P.2007.1426.N
nr. 239
Straf en maatregel – Begrip – Vergoeding opgelegd door de rechter aan iedere
veroordeelde.
De vergoeding die de rechter aan iedere veroordeelde ten gunste van de Staat oplegt, is
geen straf. (Artikelen 7 tot 50bis Strafwetboek; Art. 77, tweede lid K.B. 27 april 2007.)
8 oktober 2008
P.2008.0719.F
nr. 532

ANDERE STRAFFEN
Veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring – Bijzondere verbeurdverklaring –
Douane en accijnzen – Wet 22 okt. 1997 – Artikel 23 – Verbeurdverklaring – Aard.
Daar de verbeurdverklaring van art. 23 van de wet van 22 okt. 1997, een straf is, namelijk
een bijzondere verbeurdverklaring in de zin van de artikelen 42, §§ 1 en 2, en 43 van het
Strafwetboek en van artikel 21ter van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering,
verplicht deze laatste wetsbepaling de rechter die een eenvoudige schuldigverklaring
uitspreekt, niettemin die verbeurdverklaring uit te spreken (Art. 21ter Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering; Art. 23 Wet 22 okt. 1997; Artikelen 42, §§ 1 en 2,
en 43 Strafwetboek.)
12 februari 2008
P.2007.1562.N
nr. 105
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Bijzondere verbeurdverklaring – Misdaad of wanbedrijf – Vermogensvoordelen –
Witwasheling – Voorwerp van het witwasmisdrijf.
Wanneer een vermogensvoordeel dat voortkomt uit een misdrijf wordt witgewassen, is dit
het voorwerp van het misdrijf van witwassen; het kan in beslag genomen worden en het
wordt verbeurdverklaard. (Artikelen 42, 1°, 3°, 505, eerste lid, 2°, 3°, 4°, en derde lid
Strafwetboek; Artikelen 35, 35bis en 35ter Wetboek van Strafvordering.)
4 maart 2008
P.2007.1684.N
nr. 152
Verbeurdverklaring – Bijzondere verbeurdverklaring – Veroordeling bij eenvoudige
schuldigverklaring – Toepasselijkheid.
De door artikel 21ter, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, bedoelde
bijzondere verbeurdverklaring betreft alle door de wet bepaalde bijzondere
verbeurdverklaringen; de omstandigheid dat de verbeurdverklaring een straf is doet
daaraan niets af
1 april 2008
P.2007.1824.N
nr. 199
Verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Motivering – Vereisten.
Om wettig met redenen omkleed te zijn moet een beslissing van verplichte
verbeurdverklaring de overtreding vaststellen, de goederen aanduiden waarop de
verbeurdverklaring betrekking heeft en de toegepaste wetsartikelen vermelden. (Art. 149
Grondwet 1994.)
1 april 2008
P.2007.1824.N
nr. 199
Verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van de middelen om de misdaad of het
wanbedrijf te plegen – Verkoop – Verbeurdverklaring van de opbrengst van de verkoop –
Toepassing.
De door de strafrechter bevolen verbeurdverklaring van de middelen om de misdaad of
het wanbedrijf te plegen is niet van rechtswege van toepassing op de gelden die uit de
verkoop van die zaken zijn verkregen (Artikelen 42, 1°, 2° en 3°, 43 en 43bis
Strafwetboek.)
4 april 2008
C.2007.0083.F
nr. 204
Verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van het equivalent en van de in de plaats
gestelde zaken – Vermogensvoordelen – Toepassing.
De artikelen 42, 1°, 2° en 3°, 43 en 43bis van het Strafwetboek voorzien enkel in de
verbeurdverklaring van het equivalent en van de in de plaats gestelde zaken ten aanzien
van de vermogensvoordelen en niet ten aanzien van het voorwerp van het misdrijf, de
opbrengst ervan of de middelen om het te plegen (Artikelen 42, 1°, 2° en 3°, 43 en 43bis
Strafwetboek.)
4 april 2008
C.2007.0083.F
nr. 204
Bijzondere verbeurdverklaring – Voorwerp van de witwassing – Uit het misdrijf
verkregen vermogensvoordeel – Raming – Maatstaf.
Art. 42, 3°, Sw., doelt op elke winst die door het plegen van het misdrijf wordt verkregen;
de raming van die winst vereist niet dat het nettobedrag ervan wordt bepaald en hetzelfde
geldt voor de raming van het voorwerp van de witwassing
14 mei 2008
P.2008.0188.F
nr. 294
Bijzondere

verbeurdverklaring

–

Rechtstreeks

uit

het

misdrijf

verkregen
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vermogensvoordeel – Begrip – Raming.
Art. 42, 3°, Sw., doelt op elke winst die door het plegen van het misdrijf wordt verkregen;
de raming van die winst vereist niet dat het nettobedrag ervan wordt bepaald en hetzelfde
geldt voor de raming van het voorwerp van de witwassing
14 mei 2008
P.2008.0188.F
nr. 294
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Vereiste – Verbeurdverklaring –
Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen.
Artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek dat bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring
toepasselijk op zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek door de rechter in elk geval
kan worden uitgesproken, maar slechts voor zover zij door de procureur des Konings
schriftelijk wordt gevorderd, vereist niet dat die schriftelijke vordering in elke aanleg
moet worden genomen
27 mei 2008
P.2008.0362.N
nr. 319
Verbeurdverklaring – Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen –
Verduistering van activa van een gefailleerde handelsvennootschap – Geen schriftelijke
vordering van het openbaar ministerie in eerste aanleg – Vrijspraak – Hoger beroep van
het openbaar ministerie – Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie in hoger
beroep – Ontvankelijkheid.
Geen wettelijke bepaling staat eraan in de weg dat de in artikel 43bis, eerste lid,
Strafwetboek bedoelde bijzondere verbeurdverklaring door het openbaar ministerie voor
het eerst in hoger beroep schriftelijk wordt gevorderd
27 mei 2008
P.2008.0362.N
nr. 319
Bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen – Vordering van het openbaar
ministerie.
De strafrechter vermag niet de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen te
bevelen, indien niet blijkt dat na de uitvoering van het bevolen bijzonder onderzoek, het
openbaar ministerie de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen regelmatig heeft
gevorderd (Art. 43bis Strafwetboek; Art. 524bis Wetboek van Strafvordering.)
23 september 2008
P.2008.0280.N
nr. 495
Werkstraf – Weigering van toekenning – Motivering.
Wanneer de beklaagde om een werkstraf verzoekt, moet de weigering om dergelijke straf
op te leggen met redenen worden gemotiveerd die afzonderlijk staan van de redenen van
de keuze van de straf en de strafmaat, als bepaald in artikel 195, tweede lid, Sv. (Art. 37,
§ 3, tweede lid Strafwetboek.)
24 september 2008
P.2008.1234.F
nr. 504
Bijzondere verbeurdverklaring – Mensenhandel – Huisjesmelkerij – Zaken welke gediend
hebben tot het plegen van het misdrijf – Onroerend goed – Eigendom van de veroordeelde
– Verplichte verbeurdverklaring.
De verbeurdverklaring van een onroerend goed, bedoeld in artikel 77bis, § 1bis, dat
gediend heeft tot het plegen van het misdrijf, is onder vigeur van artikel 77bis, § 5,
Vreemdelingenwet, met toepassing van de artikelen 42, 1° en 43, Strafwetboek, verplicht,
wanneer dat onroerend goed de eigendom van de veroordeelde is; de verbeurdverklaring
van die onroerende goederen is enkel facultatief wanneer zij de veroordeelde niet
toebehoren
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25 november 2008

P.2008.0951.N

nr. 664

Bijzondere verbeurdverklaring – Artikel 42, 1°, Strafwetboek – Zaken welke gediend
hebben tot het plegen van het misdrijf – Eigendom van de veroordeelde – Tijdstip van de
eigendom.
De bijzondere verbeurdverklaring die de rechter met toepassing van artikel 42, 1°,
Strafwetboek moet uitspreken, vereist dat het te verbeurdverklaren goed de eigendom van
de veroordeelde is; om te bepalen of aan die eigendomsvereiste is voldaan, moet de
rechter zich plaatsen op het ogenblik van het plegen van het misdrijf
25 november 2008
P.2008.0951.N
nr. 664
Bijzondere verbeurdverklaring – Huisjesmelkerij – Artikel 77bis, § 5, Vreemdelingenwet –
Zaken welke gediend hebben tot het plegen van het misdrijf – Eigendom van de
veroordeelde – Tijdstip van de eigendom.
Uit de bewoordingen van artikel 77bis, § 5, Vreemdelingenwet, blijkt niet dat de wetgever
de verbeurdverklaring heeft willen afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de zaken
waarop zij betrekking heeft, op het ogenblik van de beslissing waarbij zij wordt
uitgesproken, nog de eigendom van de veroordeelde moet zijn; het is vereist, maar het
volstaat, dat de te verbeurdverklaren zaken de eigendom van de veroordeelde waren op
het ogenblik van het plegen van het misdrijf.
25 november 2008
P.2008.0951.N
nr. 664
Vervangende straf – Vervangend rijverbod – Rechtspersoon.
Geen enkele wettelijke bepaling voorziet in een vervangend rijverbod voor de aan een
rechtspersoon opgelegde geldboete
2 december 2008
P.2008.1122.N
nr. 690
Verbeurdverklaring – Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen –
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Voorafgaande voeging aan de
rechtspleging – Nazicht – Opdracht van de rechter – Bevoegdheid van het Hof.
De schriftelijke vordering tot verbeurdverklaring dient enkel voorafgaand aan het vonnis
of arrest aan de rechtspleging te zijn toegevoegd, zodanig dat de beklaagde ervan kennis
kan nemen en zich ertegen kan verdedigen; het staat de rechter na te gaan of dit in feite is
gebeurd, waarbij het Hof enkel toetst of de feitelijke gegevens waarop de rechter zijn
oordeel ter zake steunt, dit oordeel kunnen schragen. (Art. 43bis Strafwetboek.)
16 december 2008
P.2008.1268.N
nr. 735
Verbeurdverklaring – Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Vonnis in
eerste aanleg – Hoger beroep van het openbaar ministerie – Schriftelijke vordering van
het openbaar ministerie in hoger beroep – Ontvankelijkheid.
Artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek dat bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring
toepasselijk op zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek door de rechter in elk geval
kan worden uitgesproken, maar slechts voor zover zij door de procureur des Konings
schriftelijk wordt gevorderd, vereist een voorafgaande schriftelijke vordering van het
openbaar ministerie voor de erin bedoelde verbeurdverklaring, zodat de beklaagde zich
ertegen kan verdedigen; deze schriftelijke vordering, die geen deel uitmaakt van de
telastlegging, kan ook, na een onbeperkt hoger beroep van het openbaar ministerie tegen
het vonnis over de strafvordering tegen de beklaagde, ingevolge de devolutieve werking
daarvan, voor het eerst in hoger beroep worden genomen
16 december 2008
P.2008.1268.N
nr. 735
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Verbeurdverklaring – Bijzondere verbeurdverklaring –
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Vereiste.

Vermogensvoordelen

–

Artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek dat bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring
toepasselijk op zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek door de rechter in elk geval
kan worden uitgesproken, maar slechts voor zover zij door de procureur des Konings
schriftelijk wordt gevorderd, vereist een voorafgaande schriftelijke vordering van het
openbaar ministerie voor de erin bedoelde verbeurdverklaring, zodat de beklaagde zich
ertegen kan verdedigen; deze schriftelijke vordering, die geen deel uitmaakt van de
telastlegging, kan ook, na een onbeperkt hoger beroep van het openbaar ministerie tegen
het vonnis over de strafvordering tegen de beklaagde, ingevolge de devolutieve werking
daarvan, voor het eerst in hoger beroep worden genomen
16 december 2008
P.2008.1268.N
nr. 735
Vermogensvoordelen – Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Voeging aan
de rechtspleging – Tijdstip – Verbeurdverklaring – Bijzondere verbeurdverklaring.
De schriftelijke vordering tot verbeurdverklaring dient enkel voorafgaand aan het vonnis
of arrest aan de rechtspleging te zijn toegevoegd, zodanig dat de beklaagde ervan kennis
kan nemen en zich ertegen kan verdedigen; het staat de rechter na te gaan of dit in feite is
gebeurd, waarbij het Hof enkel toetst of de feitelijke gegevens waarop de rechter zijn
oordeel ter zake steunt, dit oordeel kunnen schragen. (Art. 43bis Strafwetboek.)
16 december 2008
P.2008.1268.N
nr. 735

SAMENLOOP
Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig
– Douane en accijnzen – Geldboete – Bijzonder karakter – Wijze van berekening.
Uit het bijzonder karakter van de geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan de
verschuldigde rechten of een veelvoud ervan, volgt dat wanneer verschillende dergelijke
feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, en
voor zover de verschillende geldboetes berekend moeten worden overeenkomstig de
ontdoken rechten, de krachtens art. 65 Strafwetboek uit te spreken enige geldboete moet
berekend worden op de som van de door die misdrijven ontdoken rechten (Art. 65
Strafwetboek.)
12 februari 2008
P.2007.1546.N
nr. 104
Eendaadse samenloop – Buitenlandse Arbeidskrachtenwet – Misdrijven strafbaar met een
geldboete zoveel maal als er werknemers bij betrokken zijn – Artikel 65, Strafwetboek –
Zwaarste straf.
De regel dat bij samenloop van misdrijven die strafbaar zijn met een geldboete die zoveel
maal wordt toegepast als er werknemers bij het misdrijf betrokken zijn, deze geldboete
zoveel maal wordt toegepast als het totaal aantal werknemers dat erbij betrokken is, kan
alleen maar worden toegepast voor zover de onderscheiden feiten gelijkaardig zijn, met
dezelfde misdrijfomschrijving, en alle strafbaar gesteld zijn door dezelfde wettelijke
bepaling
8 april 2008
P.2007.0631.N
nr. 208
Collectief misdrijf – Verweer van de beklaagde – Toepassing van artikel 65, tweede lid,
Strafwetboek – Niet volstrekt ongeloofwaardig verweer – Bewijslevering.
In zoverre de feiten of omstandigheden waarop de beklaagde zich beroept en die zijn
strafbaarheid uitsluiten, bij toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, niet
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volstrekt ongeloofwaardig zijn kan de rechter niet zonder meer zeggen dat de eiser nalaat
het bewijs daarvan te leveren, zonder hem en het openbaar ministerie in de gelegenheid te
stellen dat te doen
14 oktober 2008
P.2008.0829.N
nr. 546
Verscheidene misdrijven – Gelijktijdige voorlegging aan de rechter – Vaststelling van het
bestaan van samenhang.
Het feit dat de rechter oordeelt dat er samenhang bestaat tussen misdrijven waarvan de
stukken hem gelijktijdig zijn voorgelegd, belet niet dat hij soeverein oordeelt of de
samenhangende misdrijven die hij bewezen acht, de uiting zijn van één en hetzelfde
opzet, zodat hij slechts één straf kan opleggen. (Artikelen 226 en 227 Wetboek van
Strafvordering; Art. 65 Strafwetboek.)
25 november 2008
P.2008.1239.N
nr. 668
Opschorting van de uitspraak voor de reeds berechte feiten – Artikel 65, tweede lid, Sw. –
Toepasselijkheid.
De regel afgeleid uit artikel 65, tweede lid, eerste zin, Strafwetboek, volgens welke de
strafrechter bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen is niet
toepasselijk wanneer de eerder berechte feiten zijn uitgelopen op een niet ingetrokken
maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling
25 november 2008
P.2008.1108.N
nr. 666
Collectief misdrijf – Verweer van de beklaagde – Toepassing van artikel 65, tweede lid,
Sw. – Verplichting – Beklaagde voert een vorige veroordeling aan – Ontbreken in het
strafdossier van het bewijs van de vorige veroordeling – Gevolg – Recht van verdediging.
Wanneer de rechter vaststelt dat de voorwaarden van artikel 65, tweede lid, Sw., zijn
vervuld, is hij verplicht deze bepaling toe te passen; hij kan de toepassing ervan niet
afwijzen door zich te beperken tot de vaststelling dat het strafdossier geen bewijs bevatte
van het bestaan van de vorige veroordeling die door de eiser tot staving van zijn verweer
wordt aangevoerd
17 december 2008
P.2008.1233.F
nr. 737

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN
Verdovende middelen – Wet van 24 februari 1921 – Artikel 6 – Vrijstelling of
vermindering van straffen – Onthulling aan de overheid.
Om te genieten van de in artikel 6 van de Wet van 24 februari 1921 bedoelde
verschoningsgrond is vereist dat de onthullingen oprecht en volledig zijn zodat de
overheid in staat is vervolgingen in te stellen (Art. 6, tweede en derde lid Wet 24 feb.
1921.)
8 april 2008
P.2008.0092.N
nr. 212
Dopingdecreet
–
Sportbeoefenaar
–
verschoningsgrond – Drugwet – Toepassing.

Dopingpraktijk

–

Strafuitsluitende

De in artikel 44 Dopingdecreet bepaalde verschoningsgrond kan niet worden toegepast op
misdrijven strafbaar gesteld in de Drugwet; hieruit volgt dat het bezit van verboden
substanties, als bedoeld in de Drugwet, door een sportbeoefenaar tijdens of bij de
voorbereiding van een sportmanifestatie, steeds krachtens die wet strafbaar blijft (Art. 2,
2° Wet 24 feb. 1921; Artikelen 2, 3° en 6°, 21, § 2, 2°, 43, 3° en 44, eerste lid Decr. Vl.
R. 27 maart 1991; Artikelen 11, § 1, en 28 K.B. 31 dec. 1930; Artikelen 3, § 1, en 45 K.B.
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22 jan. 1998; Artikelen 1, §§ 1 en 2, en 8 K.B. 12 april 1974 betreffende sommige
verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti–hormonale, anabole, anti–
infectueuze, anti–parasitaire en anti–inflammatoire werking.)
3 juni 2008
P.2007.0521.N
nr. 338

ALLERLEI
Douane en accijnzen – Wet 22 okt. 1997 – Artikel 23 – Verbeurdverklaring – Aard.
Daar de verbeurdverklaring van art. 23 van de wet van 22 okt. 1997, een straf is, namelijk
een bijzondere verbeurdverklaring in de zin van de artikelen 42, §§ 1 en 2, en 43 van het
Strafwetboek en van artikel 21ter van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering,
verplicht deze laatste wetsbepaling de rechter die een eenvoudige schuldigverklaring
uitspreekt, niettemin die verbeurdverklaring uit te spreken (Art. 21ter Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering; Art. 23 Wet 22 okt. 1997; Artikelen 42, §§ 1 en 2,
en 43 Strafwetboek.)
12 februari 2008
P.2007.1562.N
nr. 105
Douane en accijnzen – Verbeurdverklaring – Veroordeling tot betaling van de
tegenwaarde in geval van niet–wederoverlegging – Aard.
De veroordeling inzake douane en accijnzen tot betaling van de tegenwaarde bij niet–
wederoverlegging van verbeurdverklaarde goederen is een civielrechtelijk gevolg van de
strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring
12 februari 2008
P.2007.1562.N
nr. 105
Strafrechtelijke veroordeling – Veroordeling tot betaling van een vaste vergoeding –
Artikel 77, tweede lid, K.B. 27 april 2007 – Aard – Gevolg – Toepassing in de tijd.
De veroordeling tot betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 77, tweede lid, van het
koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten
in strafzaken, heeft een eigen karakter en is geen straf; zij moet worden uitgesproken,
ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten
4 maart 2008
P.2007.1755.N
nr. 153
Strafrechtelijke veroordeling – Vaste vergoeding – Aard.
De vergoeding die door de rechter, met toepassing van art. 77, tweede lid, K.B. 27 april
2007, houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, aan iedere
veroordeelde wordt opgelegd, is een verplichte aanvulling op de strafrechtelijke
veroordeling, met een eigen karakter, en is geen straf
7 mei 2008
P.2008.0141.F
nr. 276
Verhoging van de vaste vergoeding – Wettigheid – Verstekbeslissing – Strafrechtelijke
veroordeling – Vaste vergoeding – Verzet van de beklaagde – Beslissing op verzet –
Strafrechtelijke veroordeling.
De veroordeling tot betaling van de vergoeding die door de rechter, met toepassing van
art. 77, tweede lid, K.B. 27 april 2007, houdende algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken, aan iedere veroordeelde wordt opgelegd, is onderworpen aan
de relatieve uitwerking van het verzet; het verbod voor de rechter om de toestand van
degene die het rechtsmiddel indient hoe dan ook te verzwaren vergeleken met de bij
verstek gewezen beslissing, heeft tot gevolg dat de ambtshalve veroordelingen die de
verplichte aanvulling van de straffen zijn, al evenmin als deze straffen, voor het eerst op
het verzet van de beklaagde kunnen worden verhoogd of uitgesproken
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P.2008.0141.F

nr. 276

Straftoemeting – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
De feitenrechter bepaalt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de wet, de straf
die hij in verhouding acht tot de ernst van de bewezen verklaarde misdrijven en de
individuele schuld van iedere beklaagde; hij dient noch de redenen op te geven waarom
hij de medebeklaagden al dan niet tot eenzelfde straf veroordeelt, noch deze waarom hij
straffen oplegt die verschillen van die welke het openbaar ministerie had gevorderd (Art.
195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
4 juni 2008
P.2008.0489.F
nr. 345
Motivering – Beklaagde – Gedrag t.a.v. de getuigen, de slachtoffers of de overige
partijen.
Ofschoon de beklaagde het recht heeft om vrij te kiezen op welke wijze hij zijn onschuld
voor de rechter wil aantonen, kan deze daarentegen, bij de beoordeling van de
persoonlijkheid van de beklaagde en de bepaling van de strafmaat, rekening houden met
de wijze waarop laatstgenoemde zich tegenover de getuigen, de slachtoffers of de overige
partijen heeft gedragen (Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
11 juni 2008
P.2008.0353.F
nr. 363
Motivering – Hoger beroep – Strafverzwaring – Vrijspraak voor meer feiten – Weglaten
verzwarende omstandigheid – Aannemen verzachtende omstandigheid – Zwaardere
bestraffing op grond van een gelijkluidende motivering als het beroepen vonnis –
Geldigheid.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechter, naast de motivering van de door hem
uitgesproken straf, in het bijzonder moet motiveren waarom de door de eerste rechter
opgelegde straf ontoereikend is; de omstandigheid dat de beklaagde in hoger beroep voor
meer feiten wordt vrijgesproken, een verzwarende omstandigheid wordt weggelaten en
verzachtende omstandigheden worden aangenomen, sluit een zwaardere bestraffing op
grond van een gelijkluidende motivering als deze van het beroepen vonnis niet uit, mits ze
voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 195 en 211, Wetboek van Strafvordering
(Artikelen 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering.)
21 oktober 2008
P.2008.0915.N
nr. 570

STRAFUITVOERING
Strafuitvoeringsmodaliteit – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Herroeping
Herroepingsgrond – Foutief gedrag van de veroordeelde tijdens de proeftermijn.

–

Zowel uit de wettelijke definitie van de voorwaardelijke invrijheidstelling als uit de
beperkend in de wet opgesomde redenen tot herroeping, volgt dat alleen een foutieve
gedraging van de veroordeelde tijdens de proeftermijn een herroepingsgrond kan
opleveren (Art. 64 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.)
2 januari 2008
P.2007.1812.F
nr. 1
Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep door veroordeelde – Termijn van
vierentwintig uur – Berekening.
De termijn van vierentwintig uur waarbinnen de veroordeelde cassatieberoep kan instellen
tegen de beslissing van de Strafuitvoeringsrechtbank wordt berekend vanaf het uur nul
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van de eerste dag na de dag van de aanbieding van de gerechtsbrief en eindigt om 24 uur
van dezelfde dag (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.)
8 januari 2008
P.2007.1860.N
nr. 15
Voorwaardelijke invrijheidstelling – Herroeping – Strafuitvoeringsrechtbank – Beslissing
– Overblijvend gedeelte van de straf – Tenuitvoerlegging – Verdere procedure –
Toepasselijke bepalingen.
Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling werd herroepen en de
strafuitvoeringsrechtbank de tenuitvoerlegging heeft bevolen van de vrijheidsstraf 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.)
9 januari 2008
P.2007.1842.F
nr. 16
Voorwaardelijke invrijheidstelling – Herroeping – Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis –
Vermeldingen.
De strafuitvoeringsrechtbank die de voorwaardelijke invrijheidstelling herroept, moet in
haar vonnis de datum bepalen 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.)
9 januari 2008
P.2007.1842.F
nr. 16
Strafuitvoeringsrechtbank – Beslissing die de heropening van het debat beveelt met het
oog op een maatschappelijke – Aard.
Een vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank dat de heropening van het debat beveelt met
het oog op een maatschappelijke enquête is geen beslissing met betrekking tot de
toekenning, de afwijzing of met betrekking tot de herroeping van de in titel V van de Wet
Strafuitvoering bedoelde strafuitvoeringsmodaliteiten of tot herziening van de bijzondere
voorwaarden, of een overeenkomstig titel XI van dezelfde wet genomen beslissing, zodat
tegen dergelijke beslissing geen cassatieberoep open staat. (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.)
22 januari 2008
P.2007.1897.N
nr. 51
Strafuitvoeringsrechtbank – Beslissingen – Veroordeelde – Cassatieberoep – Termijn –
Aanvang.
De veroordeelde die cassatieberoep wil instellen tegen een beslissing van de
strafuitvoeringsrechtbank inzake de toekenning, de weigering of de herroeping van de
strafuitvoeringsmodaliteiten, beschikt over een termijn van vierentwintig uur, te rekenen
van de dag van de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief; ten aanzien van
gedetineerden wordt de kennisgeving geacht te zijn verricht, door de overhandiging van
het stuk aan de betrokkene tegen bericht van ontvangst, bevestigd door de directeur van
de strafinrichting of zijn gemachtigde; de dag van overhandiging is niet begrepen in de
termijn om cassatieberoep in te stellen (Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei 2006
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan
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het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten; Art. 1
K.B. nr 236 van 20 jan. 1936; Art. 52 Gerechtelijk Wetboek.)
23 januari 2008
P.2007.1908.F
nr. 54
Strafuitvoeringsrechtbank – Herroeping, schorsing of herziening van de toegekende
strafuitvoeringsmodaliteit – Vonnis – Kennisgeving – Artikel 68, § 6, Wet Strafuitvoering
– Termijn van vierentwintig uur – Overschrijding.
Het feit dat de kennisgeving van het vonnis waarbij de strafuitvoeringsrechtbank een
strafuitvoeringsmodaliteit herroept, schorst of herziet, plaatsvindt na de termijn van
vierentwintig uur bepaald bij artikel 68, § 6, eerste lid, Wet Strafuitvoering, heeft enkel
voor gevolg dat de termijn om cassatieberoep in te stellen pas na die kennisgeving begint
te lopen, maar tast de regelmatigheid van het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank niet
aan
29 januari 2008
P.2008.0057.N
nr. 71
Vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep – Termijn om cassatieberoep
in te stellen – Aanvang.
Wanneer de veroordeelde niet is aangehouden, wordt de termijn van vierentwintig uur, te
rekenen van de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief, waarbinnen de
veroordeelde cassatieberoep kan instellen tegen het vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank, berekend overeenkomstig de artikelen 52 en 53bis, 1°, Ger.W.,
vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief werd aangeboden op de woonplaats
van de geadresseerde of op zijn verblijfplaats; de aanbieding van de brief is de gebeurtenis
waarvan sprake in het voormelde artikel 52 en de termijn om cassatieberoep in te stellen
gaat dus in om middernacht, de dag die volgt op deze van de aanbieding (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.)
27 februari 2008
P.2008.0262.F
nr. 139
Strafuitvoeringsrechtbank – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Veroordelende
beslissing – Staat van herhaling – Uitdrukkelijke verwijzing naar de veroordeling die de
grond uitmaakt van de herhaling.
De voorwaardelijke invrijheidstelling wordt toegekend aan de veroordeelde die twee
derde van de straf heeft ondergaan indien in het vonnis of in het arrest van veroordeling is
vastgesteld dat hij zich in staat van herhaling bevond ; het vonnis of het arrest van
veroordeling dat onder de wettelijke bepalingen die het op de veroordeelde verklaart toe
te passen, artikel 56 Sw. vermeldt en dat, bijgevolg, de omstandigheid van de herhaling
overneemt die gegrond is op het gerechtelijk verleden dat onderaan de tegen de
veroordeelde bewezen verklaarde telastleggingen wordt vermeld, verwijst uitdrukkelijk
naar de herhaling. (Art. 56 Strafwetboek; Artikelen 2, 7°, en 25, § 2, b 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.)
12 maart 2008
P.2008.0306.F
nr. 173
Vaststelling – Strafuitvoeringsrechtbank – Territoriale bevoegdheid.
De bevoegde strafuitvoeringsrechtbank is deze van het rechtsgebied waarin de
strafinrichting is gelegen waarin de gedetineerde zich bevindt op het ogenblik dat zijn
verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling wordt ingesteld; dat ogenblik wordt bepaald
door de datum van neerlegging van het advies van de directeur van de strafinrichting op
de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank (Art. 635 Gerechtelijk Wetboek.)
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12 maart 2008

P.2008.0271.F

nr. 172

Strafuitvoeringsrechtbank – Bevoegdheid – Beslissing van onbevoegdheid – Verwijzing
naar een ander gerecht – Wettigheid.
Geen enkele wettelijke bepaling staat een strafuitvoeringsrechtbank die zich onbevoegd
verklaart toe om de zaak naar het gerecht te verwijzen dat zij bevoegd acht. (Art. 635
Gerechtelijk Wetboek.)
12 maart 2008
P.2008.0271.F
nr. 172
Strafuitvoeringsrechtbank – Verschijning van de veroordeelde – Verplichting –
Vertegenwoordiging van de veroordeelde – Verzoek tot uitstel.
Hoewel uit artikel 53 Wet Strafuitvoering volgt dat de veroordeelde persoonlijk moet
verschijnen voor de toekenning van alle strafuitvoeringsmodaliteiten, zonder dat hij zich
door zijn advocaat kan laten vertegenwoordigen, kan daaruit niet worden afgeleid dat hij
op de terechtzitting moet verschijnen waarop de strafuitvoeringsrechtbank over een
verzoek tot uitstel uitspraak doet
19 maart 2008
P.2008.0363.F
nr. 193
Strafuitvoeringsrechtbank – Bevoegdheid – Territoriale bevoegdheid – Bepaling.
De bevoegde strafuitvoeringsrechtbank is deze van het rechtsgebied waarin de
strafinrichting is gelegen waarin de gedetineerde zich bevindt op het ogenblik dat zijn
verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling wordt ingediend ; dat ogenblik wordt
bepaald door de datum van neerlegging van het advies van de directeur van de
strafinrichting op de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank (Art. 635 Gerechtelijk
Wetboek.)
2 april 2008
P.2008.0425.F
nr. 203
Strafuitvoeringswet – Artikel 57.
Artikel 57, eerste lid, Wet Strafuitvoering, houdt niet in dat, wanneer een datum is
bepaald voor het nieuwe advies van de directeur, het advies dat wordt uitgebracht voor die
datum, en de daaropvolgende procedure niet ontvankelijk zijn (Art. 57, 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.)
29 april 2008
P.2008.0560.N
nr. 262
Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis tot afwijzing van een verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling – Bepaling van de datum waarop de directeur een nieuw advies moet
uitbrengen – Advies uitgebracht voor de datum bepaald in het vonnis – Vonnis dat om die
enkele reden een nieuw verzoek afwijst.
Het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank dat oordeelt dat het verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling onontvankelijk is om de enkele reden dat het advies van de directeur
werd uitgebracht vóór de datum bepaald in het vonnis tot afwijzing van een vroeger
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht
(Art. 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.)
29 april 2008
P.2008.0560.N
nr. 262
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Vonnis dat een verzochte strafuitvoeringsmodaliteit niet toekent – Bepaling van de datum
waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen – Advies uitgebracht voor de
datum bepaald in het vonnis.
Artikel 57, eerste lid, Wet Strafuitvoering, houdt niet in dat, wanneer een datum is
bepaald voor het nieuwe advies van de directeur, het advies dat wordt uitgebracht voor die
datum, en de daaropvolgende procedure niet ontvankelijk zijn (Art. 57, 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.)
29 april 2008
P.2008.0560.N
nr. 262
Strafuitvoeringsrechtbank – Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling –
Bepaling van de vrijheidsstraf die nog moet worden ondergaan.
Ingeval een voorwaardelijke invrijheidstelling wordt herroepen moet de
strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak doen over de
vrijheidsstraf die nog moet worden ondergaan zonder verplichting het nog niet ondergane
gedeelte in elk geval in te korten (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.)
13 mei 2008
P.2008.0608.N
nr. 290
Strafuitvoeringsrechtbank – Niet–toekenning van de gevraagde strafuitvoeringsmodaliteit
– Bepaling van de termijn waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen –
Vormvereiste van de naleving van deze termijn – Aard.
De naleving van de termijn waarbinnen de directeur een nieuw advies moet uitbrengen,
bedoeld in artikel 57, eerste en tweede lid, Wet Strafuitvoering, is geen substantiële
vormvereiste en de overschrijding ervan leidt niet tot vernietiging van de beslissing die
een strafuitvoeringsmodaliteit verwerpt.
27 mei 2008
P.2008.0716.N
nr. 321
Strafuitvoeringsrechtbank – Niet–toekenning van de gevraagde strafuitvoeringsmodaliteit
– Bepaling van de termijn waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen –
Advies uitgebracht na het verstrijken van deze termijn.
Artikel 57, tweede lid, Wet Strafuitvoering, dat bepaalt dat de termijn bedoeld in het
eerste lid van deze wetsbepaling, niet langer mag zijn dan zes maanden te rekenen van het
vonnis indien de veroordeelde een of meer correctionele hoofdgevangenisstraffen
ondergaat die samen niet meer dan vijf jaar bedragen, preciseert niet dat, wanneer een
tijdige datum voor het nieuwe advies van de directeur is bepaald, het advies dat na die
datum wordt uitgebracht en de daarop volgende rechtspleging niet ontvankelijk zijn.
27 mei 2008
P.2008.0716.N
nr. 321
Strafuitvoeringsrechtbank – Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling –
Herroeping gegrond op een tijdens de proeftermijn gepleegd misdrijf – Bepaling van
datum van nieuw advies.
Zo in de regel de strafuitvoeringsrechtbank die de voorwaardelijke invrijheidstelling
herroept, met toepassing van artikel 57 Wet Strafuitvoering in het vonnis de datum moet
bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of de datum waarop de
directeur van een nieuw advies moet uitbrengen, moet de strafuitvoeringsrechtbank deze
verplichting evenwel niet naleven wanneer de herroeping gegrond is op artikel 24, 1°,
Wet Strafuitvoering, dit is wanneer bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is
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vastgesteld dat de veroordeelde tijdens de proeftermijn een wanbedrijf of een misdaad
heeft gepleegd
3 juni 2008
P.2008.0729.N
nr. 341
Strafuitvoeringsrechtbank – Beperkte detentie of elektronisch toezicht – Herroeping –
Vaststelling van het overblijvende gedeelte van de straf – Verplichting.
Ingeval van herroeping van een beperkte detentie of een elektronisch toezicht, bepaalt de
strafuitvoeringsrechtbank dat de periode die de eiser in beperkte detentie was of onder
elektronisch toezicht stond, wordt afgetrokken van het op het ogenblik van de toekenning
nog resterende gedeelte van de vrijheidstraffen (Art. 68, § 5, 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.)
10 juni 2008
P.2008.0795.N
nr. 361
Strafuitvoeringsrechtbank – Taalgebruik – Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel – Verzoek
om taalwijziging.
De veroordeelde die is opgesloten in een gevangenis van het administratief
arrondissement Brussel–Hoofdstad, geniet eveneens van de regel volgens welke de
veroordeelde die gedetineerd is in een gevangenis in het Franse taalgebied, in de taal van
zijn keuze kan worden berecht wanneer de beslissing die hem tot de zwaarste straf heeft
veroordeeld in het Nederlands werd gewezen (Art. 23ter Wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken.)
1 juli 2008
P.2008.0903.F
nr. 418
Strafuitvoeringsrechtbank – Verzoeken tot elektronisch toezicht en tot beperkte hechtenis
– Straf voor zedenfeiten – Met redenen omkleed advies van een gespecialiseerde dienst –
Geen advies.
De strafuitvoeringsrechtbank die de verzoeken tot beperkte detentie en elektronisch
toezicht niet ontvankelijk verklaart alleen op grond dat het dossier geen met redenen
omkleed advies van een dienst of een persoon bevat die gespecialiseerd is in de
diagnostische expertise van seksuele delinquenten, dat volgens de artikelen 32 en 49, § 3,
Wet Strafuitvoering, bij het dossier moet worden gevoegd, verantwoordt haar beslissing
niet naar recht
15 juli 2008
P.2008.0984.F
nr. 423
Vrijheidsstraf
–
Strafuitvoeringsrechtbank
–
Toekenning
strafuitvoeringsmodaliteiten – Termijnen – Niet–naleving van de termijnen.

van

de

De termijnen die bij art. 52, § 1, eerste lid, Wet Strafuitvoering, zijn bepaald, zijn
termijnen van orde die 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.)
22 juli 2008
P.2008.1040.F
nr. 426
Vrijheidsstraf – Strafuitvoeringsrechtbank – Strafuitvoeringsmodaliteiten – Straffen van
vrijheidsberoving van meer dan drie jaar – Voorwaarden – Tegenaanwijzingen –
Vaststelling.
De vaststellingen van slechts één van de tegenaanwijzingen die bij art. 47, § 1, Wet
Strafuitvoering, zijn bepaald, is voldoende om de weigering tot het toekennen van een
strafuitvoeringsmodaliteit te verantwoorden. (Art. 47, § 1 Wet 17 mei 2006 betreffende de
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externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
22 juli 2008
P.2008.1040.F
nr. 426
Strafuitvoeringsrechtbank – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Proeftijd – Duur.
Wanneer de veroordeelde één of meer correctionele straffen uitzit die samen vijf jaar
gevangenisstraf te boven gaan en de duur van de hechtenis die hij nog moet ondergaan
vijf jaar overschrijdt, mag de proeftijd van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling zich niet
uitstrekken tot nà de termijn die voor zijn definitieve invrijheidstelling is bepaald (Art.
71, tweede en derde 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.)
29 juli 2008
P.2008.1070.F
nr. 428
Strafuitvoeringsrechtbank – Voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering
van het grondgebied of overlevering.
Artikel 26, littera a) juncto artikel 47, § 2, van de Wet Strafuitvoering sluit uit dat de
voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of
overlevering geweigerd wordt op grond van andere tegenaanwijzingen dan die welke in
dit laatste artikel zijn vermeld. (Artikelen 26, litt. a) en 47, § 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.)
26 augustus 2008
P.2008.1251.N
nr. 435
Strafuitvoeringsrechtbank – Veroordeelde – Regelmatige oproeping – Rechtszitting –
Niet–verschijning van de veroordeelde – Recht van verdediging.
Miskenning van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging
kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de veroordeelde, die regelmatig
is opgeroepen en buiten een geval van overmacht dat hem belette te verschijnen, niet op
de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank is verschenen, ook al staat de wet hem niet toe
verzet aan te tekenen of hoger beroep in te stellen tegen het vonnis dat is gewezen zonder
dat hij werd gehoord.
8 oktober 2008
P.2008.1388.F
nr. 535
Strafuitvoeringsrechtbank – Herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit –
Rechtszitting – Niet–oproeping van de raadsman van de veroordeelde – Recht van
verdediging.
Miskenning van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging
kan niet worden afgeleid uit het feit dat de raadsman van de veroordeelde niet dient te
worden opgeroepen voor de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank, die met het oog op
de herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit werd aangezocht. (Art. 68, § 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.)
8 oktober 2008
P.2008.1388.F
nr. 535
Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis – Cassatieberoep – Cassatie met verwijzing – Geen
uitspraak binnen veertien dagen te rekenen van het cassatiearrest.
De omstandigheid dat, na een cassatiearrest met verwijzing, het vonnis niet uitgesproken
werd binnen veertien dagen te rekenen van de uitspraak, tast de wettigheid van dit vonnis
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niet aan. (Art. 98 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 november 2008
P.2008.1555.N
nr. 644
Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis – Termijn van betekening – Aard – Verzuim.
De termijn die bij artikel 58, § 1, eerste lid, Wet Strafuitvoering is bepaald, is noch
substantieel, noch op straffe van nietigheid voorgeschreven; de omstandigheid dat de
kennisgevingen van het vonnis niet binnen vierentwintig uur werden verricht tast de
wettigheid van dit vonnis niet aan (Art. 58, § 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.)
18 november 2008
P.2008.1555.N
nr. 644

STRAFVORDERING
Uitoefening – Inbreuk op het K.B. van 31 mei 1933 – Subsidies, vergoedingen en toelagen
uitgekeerd krachtens wetten en verordeningen bepaald in artikel 580, 1e, Gerechtelijk
Wetboek – Bevoegdheid.
Wanneer een inbreuk op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betrekking heeft op
subsidies, vergoedingen en toelagen die uitgekeerd zijn krachtens de in artikel 580, 1°,
Gerechtelijk Wetboek, bepaalde wetten en verordeningen, onder voorbehoud van het
bepaalde in artikel 155, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, zijn de leden van het
arbeidsauditoraat bevoegd de strafvordering uit te oefenen wegens dergelijke inbreuken
(Artikelen 155, tweede lid, en 580, 1° en 2° Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 1, en 2, § 1
K.B. 31 mei 1933.)
22 januari 2008
P.2007.0906.N
nr. 45
Ontvankelijkheid – Inlichtingen waardoor het onderzoek kon geopend worden – Vaagheid
– Regelmatig verkregen en aan tegenspraak onderworpen nakomende bewijselementen –
Recht om de elementen tegen te spreken die van aard zijn om de beslissing van de rechter
te beïnvloeden.
De onduidelijkheid waarmee het begin van een politieonderzoek gepaard gaat en de
vaagheid van de inlichtingen waardoor het kon worden geopend, kunnen niet leiden tot de
niet–ontvankelijkheid van de strafvordering wanneer de uitoefening ervan, zoals te dezen,
steunt op nakomende bewijsgegevens die regelmatig werden verkregen en bij het dossier
van het voorbereidend onderzoek werden gevoegd; aangezien de door de eiser
aangeklaagde leemtes hem het recht niet hebben ontnomen om de stukken of argumenten
tegen te spreken die van aard zijn om de beslissing van de rechter te beïnvloeden, en die
niet overeenstemmen met de eerst vergaarde inlichtingen, is de strafvordering
ontvankelijk
30 januari 2008
P.2007.1468.F
nr. 72
Bevoegdheid van de Belgische gerechten – Misdrijf in het buitenland gepleegd – Misdrijf
gepleegd tegen een vreemdeling – Voorafgaand officieel bericht.
Een officieel bericht als bedoeld in artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering is het bericht waarbij de vreemde overheid een op haar grondgebied
gepleegd strafbaar feit bij de Belgische overheid aanklaagt opdat deze laatste in de
mogelijkheid zou zijn voor dat feit de strafvervolging in te stellen; is geen dergelijk
bericht het verzoek waarbij de vreemde overheid aan België te kennen geeft zelf de
strafvervolging te willen instellen of die strafvervolging reeds te hebben ingesteld.
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27 mei 2008

P.2008.0783.N

nr. 322

Verval – Verjaring – Schorsing – Inleiding van de strafvordering in eerste aanleg – Duur
van de schorsing.
De schorsing van de verjaring voortvloeiende uit de inleiding van de strafvordering in
eerste aanleg, blijft, als daartoe grond bestaat en buiten de gevallen die in art. 24 V.T.Sv.
zijn bepaald, in de versie toepasselijk op de feiten die vóór 1 september 2003 zijn
gepleegd, ook na het vonnis voortduren; zij kan evenwel niet langer duren dan een jaar en
wordt hoe dan ook slechts verlengd tot de dag waarop de zaak voor de appelrechters
wordt vastgesteld, ook als daar de verjaring van de strafvordering opnieuw gedurende
maximum één jaar kan worden geschorst, onder dezelfde voorwaarden als bij het
voormelde art. 24, 1°, zijn bepaald
3 september 2008
P.2008.0517.F
nr. 444
Wetsbepalingen betreffende de strafvordering – Grondwettelijk Hof – Arrest dat de
ongrondwettigheid van een wetsbepaling vaststelt – Ongrondwettigheid ingevolge een
leemte in de wet – Taak van de rechter – Voorwaarde.
Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling betreffende de
strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 Grondwet worden
geschonden, moet de strafrechter deze leemte opvullen indien aan de ongrondwettigheid
zonder meer een einde kan worden gesteld door de wetsbepaling aan te vullen dermate dat
zij niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet; de rechter mag de leemte
echter niet aanvullen indien zij van die aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een volledig
andere procesregeling wordt ingevoerd
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547
Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet door wetsbepalingen betreffende de –
Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vraag – Arrest dat de ongrondwettigheid van een
wetsbepaling vaststelt – Ongrondwettigheid ingevolge een leemte in de wet – Taak van de
rechter – Voorwaarde.
Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling betreffende de
strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 Grondwet worden
geschonden, moet de strafrechter deze leemte opvullen indien aan de ongrondwettigheid
zonder meer een einde kan worden gesteld door de wetsbepaling aan te vullen, dermate
dat zij niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet; de rechter mag die leemte
echter niet aanvullen indien zij van aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een volledig
andere procesregeling wordt ingevoerd
28 oktober 2008
P.2008.0706.N
nr. 587
Wetsbepaling die verbiedt strafrechtelijke vervolgingen in te stellen of verder te zetten –
Toepassing – Verval van de strafvordering – Rechterlijke eindbeslissing – Latere
vernietiging van deze wetsbepaling – Gezag van gewijsde.
Wanneer een wettelijke bepaling die verbiedt strafrechtelijke vervolgingen in te stellen of
verder te zetten, het verval tot gevolg heeft gehad van de strafvordering op het ogenblik
waarop die bepaling, toen zij nog deel uitmaakte van de nationale rechtsorde, door een
gerechtelijke eindbeslissing op de zaak werd toegepast, kunnen de latere vernietiging van
dat vervolgingsverbod, gevolgd door de vervanging ervan door een wet die de
toepassingsvoorwaarden van het verdwenen artikel wijzigt, niet tot gevolg hebben dat,
ook niet door middel van een herhaalde ministeriële injunctie, de strafvordering ten
nadele van de vervolgde personen opnieuw in beweging wordt gebracht, terwijl zij
krachtens de wet zoals die toen van kracht was gerechtelijk was beëindigd
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29 oktober 2008

P.2008.0547.F

nr. 594

Verval – Herstelbemiddeling.
In tegenstelling tot de bemiddeling die door het openbaar ministerie wordt georganiseerd
en die het verval van de strafvordering tot gevolg heeft wanneer de dader van het misdrijf
aan alle door hem aanvaarde voorwaarden heeft voldaan, heeft de herstelbemiddeling niet
het voormelde gevolg. (Art. 216ter Wetboek van Strafvordering; Art. 3ter Voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering.)
19 november 2008
P.2008.1054.F
nr. 649
Schorsing – Vordering wegens laster – Buitenvervolgingstelling voor het feit dat ten laste
gelegd wordt van de klager wegens laster.
Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat er met betrekking tot het feit dat het
voorwerp is van een strafvervolging en dat ten laste gelegd is van degene die klacht heeft
ingediend wegens laster, geen bezwaar bestaat, stelt het een einde aan de strafvervolging
met betrekking tot die telastlegging, waardoor de reden vervalt om de strafvordering met
betrekking tot het feit van laster te schorsen; niets belet bijgevolg het onderzoeksgerecht
om in dezelfde beslissing te oordelen dat er met betrekking tot het feit van laster wel
voldoende bezwaar bestaat en de inverdenkinggestelde tegen wie de klacht is ingesteld
wegens het laatste feit, daarvoor naar de correctionele rechtbank te verwijzen. (Artikelen
443, 444 en 447 Strafwetboek.)
25 november 2008
P.2008.0818.N
nr. 660
Procureur des Konings – Territoriale bevoegdheid – Criterium van de verblijfplaats van
de inverdenkinggestelde.
Inzake voorlopige hechtenis stemt de territoriale bevoegdheid van de raadkamer overeen
met die van de onderzoeksrechter en de procureur des Konings; wanneer die bevoegdheid
wordt bepaald door de verblijfplaats van de inverdenkinggestelde, moet daaronder
begrepen worden de plaats waar hij werkelijk woont op het ogenblik waarop de
vervolging wordt ingesteld en niet de plaats van het huis van arrest dat hem na zijn
vrijheidsberoving opneemt. (Artikelen 23 en 62 bis, eerste lid Wetboek van
Strafvordering.)
26 november 2008
P.2008.1616.F
nr. 674
Afzonderlijk ingestelde burgerlijke rechtsvordering – Schorsing – Burgerlijke
rechtsvordering.
Door het bestuur ingestelde vorderingen strekkende tot de betaling van B.T.W. en
administratieve geldboeten zijn geen burgerlijke rechtsvorderingen in de zin van art. 4
V.T.Sv.; de rechter die uitspraak moet doen over het fiscaal geschil, is aldus niet verplicht
de behandeling van de zaak op te schorten, maar mag die behandeling opschorten, ook al
is hij ingevolge het gezag van het strafrechterlijk gewijsde door de beslissing van de
strafrechter gebonden (Art. 85 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;
Art. 4, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
12 december 2008
F.2006.0111.N
nr. 726
Telastlegging – Niet of onjuiste vermelding van de wetsbepaling die het feit omschrijft of
strafbaar stelt – Inhoud van de telastlegging voldoende voor de beklaagde om te weten
waaromtrent hij zich moet verdedigen.
De enkele omstandigheid dat de telastlegging die ter beoordeling van de strafrechter staat,
de wetsbepaling die het feit omschrijft en strafbaar stelt, niet of onjuist vermeldt, miskent
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nog niet het recht van verdediging; het volstaat inderdaad dat de beklaagde met voldoende
zekerheid weet waaromtrent hij zich moet verdedigen (Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 december 2008
P.2008.1210.N
nr. 734
Belastingambtenaren – Belastingfraude – Medewerking aan het opsporingsonderzoek en
het gerechtelijk onderzoek.
De belastingambtenaren mogen niet actief aan het opsporingsonderzoek of het
gerechtelijk onderzoek meewerken, noch als deskundige optreden of aan huiszoekingen,
plaatsopnemingen of verhoren deelnemen; dat verbod doet echter geen afbreuk aan de
verplichting van de belastingambtenaren om de procureur des Konings of de
onderzoeksrechter alle inlichtingen te verstrekken waarom deze verzoeken (Art. 29,
tweede lid Wetboek van Strafvordering; Art. 74bis, eerste lid Wetboek van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde; Art. 463, 1° lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
17 december 2008
P.2008.0878.F
nr. 736
Belastingambtenaren – Belastingfraude – Aangifte bij de procureur des Konings.
Artikel 29, tweede lid, Sv., verbiedt de in deze bepaling vermelde ambtenaren om, zonder
de machtiging van de gewestelijke directeur onder wie zij ressorteren, bij de procureur des
Konings de feiten aan te geven die naar luid van de belastingwetten en van de ter
uitvoering ervan genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar zijn; deze bepaling heeft
betrekking op de feiten die door de voormelde ambtenaren ter kennis van het parket
worden gebracht, en niet op de informatie die de procureur des Konings in uitvoering van
zijn algemene vervolgingsopdracht heeft gevraagd en verkregen (Art. 29, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
17 december 2008
P.2008.0878.F
nr. 736

SUCCESSIERECHTEN
Dwangbevel – Afdoende motivering.
Dat de motivering van het dwangbevel inzake successierechten 'afdoende' moet zijn,
betekent dat de beslissing voldoende door de motivering moet worden gedragen en dat de
motivering evenredig moet zijn met de belangrijkheid van de genomen beslissing en de
aard van de bevoegdheid van de overheid, en de bestemmeling moet toelaten de gronden
te kennen van de beslissing die hem aanbelangt; zulks zal afhangen van alle
omstandigheden van de zaak, inzonderheid van de voorafgaande effectieve kennis die de
bestemmeling heeft van de gegevens van het dossier (Artikelen 1, 2 en 3 Wet 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling; Art. 142/2,
eerste lid Wetboek van Successierechten.)
22 mei 2008
F.2006.0077.N
nr. 312
Dwangbevel – Afdoende motivering – Toetsing door de rechter.
Het staat aan de feitenrechter om in feite te oordelen of de motivering van een
dwangbevel inzake successierechten afdoende is; hij mag daarbij evenwel het wettig
begrip van de motiveringsplicht van de overheid niet schenden (Artikelen 1, 2 en 3 Wet
29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling; Art.
142/2, eerste lid Wetboek van Successierechten; Art. 220 Wetboek registratierechten.)
22 mei 2008
F.2006.0077.N
nr. 312
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TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
Burgerlijke rechtsvordering – Stukken regelmatig voorgelegd aan de rechter – Stukken in
een andere taal dan de taal van de procedure.
Geen enkele bepaling van de Taalwet Gerechtszaken ontslaat de rechter in correctionele
zaken ervan kennis te nemen van stukken die in een andere taal dan die van de procedure
zijn gesteld, als die stukken hem regelmatig zijn voorgelegd.
22 januari 2008
P.2007.1415.N
nr. 47
Verwijzing naar het hof van assisen – Artikel 19 Taalwet Gerechtszaken – Artikel 20
Taalwet Gerechtszaken.
Ook al vermeldt artikel 19, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken, enkel de hoven van assisen
van Henegouwen, Luxemburg, Namen en Waals–Brabant, uit de wetsgeschiedenis van
deze bepaling blijkt dat het nooit de bedoeling van de wetgever is geweest om met
toepassing van artikel 20, tweede lid, van die wet een verwijzing naar het hof van assisen
van de provincie Luik uit te sluiten. (Artikelen 19, eerste lid, en 20, tweede lid Wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
22 januari 2008
P.2007.1760.N
nr. 50
Hof van assisen – Provincie Luik – Nederlandstalige beschuldigde – Verzoek tot
verwijzing naar een hof van assisen waar de rechtspleging in het Nederlands.
Noch uit de artikelen 1 en 2 Wet 24 maart 1980, noch uit artikel 1 Wet 23 september
1985, noch uit de artikelen 366 en 367 Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging
federale staatsstuctuur, blijkt dat de wetgever met deze bepalingen tot wijziging van de
artikelen 1, 19 en 20 Taalwet Gerechtszaken, het recht heeft willen afschaffen dat de
voormelde artikelen 19 en 20 toekennen aan de beschuldigde die alleen Nederlands kent
of zich gemakkelijker in die taal uitdrukt en die voor het hof van assisen van de provincie
Luik moet worden gebracht om, zo hij daarom verzoekt, naar een hof van assisen te
worden verwezen waar de rechtspleging in het Nederlands wordt gevoerd
27 februari 2008
P.2008.0101.F
nr. 138
Citaat in een andere taal dan die van de rechtspleging.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de redengeving van de
schriftelijke vordering van het openbaar ministerie overneemt waarin een in het Frans
gesteld citaat uit de rechtsleer voorkomt, zonder dat een vertaling in het Nederlands is
bijgevoegd, schendt de Taalwet Gerechtszaken niet als blijkt dat het citaat wordt
aangehaald ter verduidelijking van de eraan voorafgaande in het Nederlands
geformuleerde rechtsregel (Artikelen 24, 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken.)
22 april 2008
P.2007.1867.N
nr. 242
Artikel 22, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken – Verzoekschrift tot vertaling van het
dossier van de rechtspleging – Vertaling die vóór de dagvaarding wordt gevraagd –
Toepasselijkheid.
Artikel 22, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken dat bepaalt dat de verdachte die een
vertaling wenst, langs de griffie, zijn verzoekschrift aan de ambtenaar van het openbaar
ministerie zal overmaken en dat het niet meer ontvankelijk zal zijn, na verloop van acht
dagen volgende op de betekening, hetzij van het bevelschrift tot verwijzing naar het Hof
van Assisen, hetzij van de dagvaarding om te verschijnen ter terechtzitting van de
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politierechtbank, van de militaire rechtbank of van de correctionele rechtbank zitting
houdend in eerste aanleg, is niet van toepassing op een vertaling die vóór de dagvaarding
wordt gevraagd.
27 mei 2008
P.2008.0255.N
nr. 318
Akte van de rechtspleging – Taal van de rechtspleging.
Een akte van de rechtspleging wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld
wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in die taal zijn
gesteld (Artikelen 24 en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken.)
6 juni 2008
C.2007.0144.F
nr. 352
Eentaligheid van de akte – Vermelding van de grieven – Middel tot staving van grieven –
Aanhaling in een andere taal – Geoorloofd karakter.
Wanneer de akte van hoger beroep argumenten ter ondersteuning van de grieven bevat,
behoren ze tot de grieven die in het debat worden gebracht en waarvan de geïntimeerde
moet kunnen kennisnemen in de taal van de rechtspleging (Artikelen 24 en 40, eerste lid
Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
6 juni 2008
C.2007.0144.F
nr. 352
Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel – Verzoek om taalwijziging.
De veroordeelde die is opgesloten in een gevangenis van het administratief
arrondissement Brussel–Hoofdstad, geniet eveneens van de regel volgens welke de
veroordeelde die gedetineerd is in een gevangenis in het Franse taalgebied, in de taal van
zijn keuze kan worden berecht wanneer de beslissing die hem tot de zwaarste straf heeft
veroordeeld in het Nederlands werd gewezen (Art. 23ter Wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken.)
1 juli 2008
P.2008.0903.F
nr. 418
Gerechtelijk onderzoek – Burgerlijke partijstelling in het Frans – Meerdere verdachten –
Verklaringen tijdens het gerechtelijk onderzoek afgelegd voor de politie in het Frans –
Meerderheid van verdacten die in diezelfde verklaring kiezen voor de Nederlandstalige –
Verdachten niet verhoord door de onderzoeksrechter – Geen aanvraag tot taalwijziging
gericht aan de onderzoeksrechter – Afsluiten van het gerechtelijk onderzoek – Vordering
tot regeling van de rechtspleging opgesteld in het Nederlands – Regelmatigheid.
De enkele omstandigheid dat de meerderheid van de verdachten gedurende het
gerechtelijk onderzoek hun verklaring in het Frans hebben afgelegd, belet het openbaar
ministerie niet om bij de regeling van de rechtspleging de zaak, wegens de
noodwendigheden van de zaak, in het Nederlands voor de raadkamer aanhangig te maken,
wanneer diezelfde verdachten tijdens het gerechtelijk onderzoek in hun verklaringen
uitdrukkelijk gekozen hebben voor de Nederlandstalige procedure; de omstandigheid dat
die verdachten, die door de onderzoeksrechter niet werden verhoord, geen aanvraag in die
zin rechtstreeks aan de onderzoeksrechter hebben gericht, doet daaraan geen afbreuk.
(Art. 16, §§ 1 en 2 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
16 september 2008
P.2008.0652.N
nr. 479
Regeling van rechtsgebied – Tussen vonnisgerechten – Politierechtbank – Duitse taal.
Wanneer een beklaagde, enerzijds, voor de politierechtbank te Verviers wordt vervolgd
wegens een overtreding van de Wegverkeerswet, hij op de rechtszitting heeft verklaard
alleen maar Duits te kennen, hij heeft gevraagd dat de rechtspleging in die taal wordt
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verdergezet en de Politierechtbank te Verviers de verwijzing van de zaak naar de
Politierechtbank te Eupen heeft bevolen, doch dat anderzijds, de Politierechtbank te
Eupen geen kennis kon nemen van de zaak omdat alle magistraten waaruit zij is
samengesteld zich van de zaak onthouden, vernietigt het Hof, beslissende tot regeling van
rechtsgebied, het vonnis van de Politierechtbank te Verviers en verwijst het de zaak naar
laatstgenoemde rechtbank, anders samengesteld (Art. 525 Wetboek van Strafvordering;
Art. 30bis Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
3 december 2008
P.2008.1716.F
nr. 695

TELEGRAAF EN TELEFOON
Privé–communicaties – Verplichting van de deelnemers aan een privé–communicatie –
Opnemen van een privé–communicatie waaraan men zelf deelneemt zonder medeweten
van de andere deelnemers – Bestaanbaarheid met het E.V.R.M. en met het I.V.B.P.R..
Ofschoon de verdragsrechtelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer ook
betrekking heeft op privé–communicaties en de deelnemers daaraan elkaars privé–leven
moeten respecteren, is het louter opnemen van een dergelijk gesprek waaraan men zelf
deelneemt, niet ongeoorloofd ook al geschiedt dit zonder medeweten van de andere
deelnemers (Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet
van 15 mei 1981.)
9 september 2008
P.2008.0276.N
nr. 458
Opnemen van een privé–communicatie waaraan men zelf deelneemt zonder medeweten
van de andere deelnemers – Gebruik van zulke opname buiten het geval van het gebruik
voor zichzelf en buiten het geval bedoeld in artikel 314bis Strafwetboek – Gevolg –
Beoordeling door de rechter – In aanmerking te nemen criteria.
Elk gebruik van een zonder medeweten van de andere deelnemers opgenomen privé–
communicatie waaraan men zelf deelneemt, buiten het geval van het gebruik voor zichzelf
en buiten het geval bedoeld in artikel 314bis, § 2, tweede lid, Strafwetboek, kan een
inbreuk zijn op artikel 8 EVRM; het staat aan de rechter dit te beoordelen op grond van de
feitelijke gegevens van de zaak, rekening houdend met de redelijke privacyverwachting
die de deelnemers konden hebben en die onder meer betrekking heeft op de inhoud en de
omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvond (Art. 8.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 314bis, § 2,
tweede lid Strafwetboek.)
9 september 2008
P.2008.0276.N
nr. 458
Telefoontap – Periode tijdens welke afgeluisterd kan worden – Periode van maximaal één
maand vanaf de beschikking – Vertrekpunt voor de berekening.
Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4°, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de met
redenen omklede beschikking waarbij de onderzoeksrechter machtiging verleent tot een
bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter van hetzelfde wetboek, op straffe van
nietigheid de periode vermeldt tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoefend, welke
niet langer mag zijn dan één maand te rekenen van de beslissing waarbij de maatregel
wordt bevolen, houdt in dat de datum van de beschikking het vertrekpunt vormt voor de
berekening van de termijn van één maand
25 november 2008
P.2008.1050.N
nr. 665
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TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE
Bank – Overeenkomst van dadelijk deposito van gelden – Betaling aan de bank –
Overlijden van de houder van de depositorekening – Geen onverschuldigde betaling.
Een bankier is niet degene die de onverschuldigde betaling ontvangt in de zin van artikel
1376 B.W., wanneer hij in de hoedanigheid van lasthebber van zijn cliënt, wiens
overlijden hem niet ter kennis is gebracht, van een derde een betaling ontvangt in het
kader van een overeenkomst van dadelijk deposito van gelden in naam van die cliënt
(Art. 1376 Burgerlijk Wetboek.)
22 februari 2008
C.2007.0274.F
nr. 125
Beginsel van burgerlijk recht – Belastingzaken – Toepasselijkheid.
De beginselen van burgerlijk recht betreffende de terugvordering van het onverschuldigd
betaalde zijn slechts van toepassing op belastingzaken in zoverre de belastingwetten noch
uitdrukkelijk noch stilzwijgend hiervan afwijken (Art. 1235 Burgerlijk Wetboek.)
23 juni 2008
C.2005.0012.F
nr. 389

TESTAMENT
Vorm – Rechtsgeldigheid – Getuigen – Aanverwant – Vereisten – Internationaal
testament.
Opdat een internationaal testament voor een Belgische notaris geldig is naar de vorm, is
het vereist dat de twee getuigen geen aanverwant zijn in de derde graad van de erflater.
(Artikelen 1, eerste lid, 4, eerste lid, en 5,eerste en derde lid Wet 2 feb. 1983; Art. V.1
Verdrag van Washington 26 okt. 1973; Artikelen 8, en 10, vierde lid Wet 25 ventôse jaar
XI op het notarisambt.)
24 januari 2008
C.2007.0291.N
nr. 58

UITLEVERING
Onderzoeksgerechten – Uitvoerbaarverklaring van een vreemd aanhoudingsbevel –
Onderzoek van de regelmatigheid van de buitenlandse rechtspleging of akten –
Bevoegdheid.
De Belgische onderzoeksgerechten moeten, bij de uitvoerbaarverklaring van een door
buitenlandse overheden verleend bevel tot aanhouding met het oog op uitlevering, nagaan
of de overgelegde titel aan de vereisten van de Uitleveringswet voldoet; zij zijn niet
bevoegd om de regelmatigheid na te gaan van de in het buitenland gevoerde
uitleveringsprocedure, noch van de akten betreffende de verzoeken tot uitlevering of de
bevelen tot aanhouding die daartoe in het buitenland werden uitgevaardigd (Art. 3 Wet
van 15 maart 1874 op de uitleveringen.)
1 april 2008
P.2008.0478.N
nr. 200
Onderzoeksgerechten – Uitvoerbaarverklaring van een vreemd aanhoudingsbevel – Taak
van het onderzoeksgerecht.
De Belgische onderzoeksgerechten moeten, bij de uitvoerbaarverklaring van een door
buitenlandse overheden verleend bevel tot aanhouding met het oog op uitlevering, nagaan
of de overgelegde titel aan de vereisten van de Uitleveringswet voldoet; zij zijn niet
bevoegd om de regelmatigheid na te gaan van de in het buitenland gevoerde
uitleveringsprocedure, noch van de akten betreffende de verzoeken tot uitlevering of de
bevelen tot aanhouding die daartoe in het buitenland werden uitgevaardigd (Art. 3 Wet
van 15 maart 1874 op de uitleveringen.)
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1 april 2008

P.2008.0478.N

Europees aanhoudingsbevel – Onderzoeksgerechten – Uitspraak
tenuitvoerlegging – Misdaad – Verzachtende omstandigheden – Bevoegdheid.

nr. 200
over

de

Het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel spreekt zich niet uit over de strafvordering; hieruit volgt dat wanneer
het misdrijf dat het voorwerp uitmaakt van het Europees aanhoudingsbevel een misdaad
is, dit onderzoeksgerecht geen verzachtende omstandigheden in aanmerking kan nemen
die verantwoorden dat slechts correctionele straffen worden uitgesproken, zodat een
kortere verjaringstermijn van toepassing is. (Artikelen 4, 4° en 17, § 4 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322
Europees aanhoudingsbevel – Kamer van inbeschuldigingstelling – Uitspraak over de
tenuitvoerlegging – Betrokkene in vrijheid gelaten onder voorwaarden – Betekening van
de bestreden beslissing – Vorm – Afgifte van het deurwaardersexploot op het
politiecommissariaat – Cassatieberoep – Termijn – Tijdstip waarop de termijn een
aanvang neemt.
De betekening van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zich uitspreekt
over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, heeft tot doel de termijn
van het cassatieberoep te doen ingaan; de betekening aan de betrokkene zelf is een
substantiële vormvereiste, zodat de betekening van het arrest door de loutere afgifte van
het exploot aan het politiecommissariaat, overeenkomstig artikel 37 Gerechtelijk
Wetboek, de termijn voor het cassatieberoep niet kan doen ingaan
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322
Europees aanhoudingsbevel – Verzoek tot aanhouding en overlevering van een verdachte
– Draagwijdte.
Wanneer de uitvaardigende rechterlijke autoriteit met het Europees aanhoudingsbevel
enkel verzoekt om de aanhouding en de overlevering van een persoon die ervan verdacht
is een strafbaar feit te hebben gepleegd, omdat zij tegen die persoon in de uitvaardigende
Staat een strafvordering wil instellen of instelt, geeft die uitvaardigende rechterlijke
autoriteit daarmee te kennen die strafvervolging niet aan de uitvoerende autoriteit te
willen overlaten; het Europees aanhoudingsmandaat is bijgevolg geen officieel bericht als
bedoeld in artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322
Uitlevering gevraagd aan België – Buitenlands bevel tot aanhouding – Exequatur –
Onderzoeksgerechten – Toezicht op de wettelijke en verdragsrechtelijke voorwaarden.
Wanneer de onderzoeksgerechten, in het geval van een verzoek tot uitlevering, uitspraak
doen over de uitvoerbaarheid van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot
aanhouding of een gelijkwaardige titel, gaan zij, met eerbiediging van het recht van
verdediging, na of de overgelegde titel aan de wettelijke en verdragsrechtelijke vereisten
inzake uitlevering voldoet
28 mei 2008
P.2008.0680.F
nr. 327
Uitlevering gevraagd aan België – Voorwaarden – Ernstige risico's op flagrante
rechtsweigering, foltering of onmenselijke en onterende – Buitenlands bevel tot
aanhouding – Exequatur – Onderzoeksgerechten – Toezicht op de voorwaarden.
Artikel 2bis, tweede lid, Uitleveringswet, ingevoegd bij artikel 4 Wet 15 mei 2007,
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krachtens welk geen uitlevering kan worden toegestaan wanneer er ernstige risico's
bestaan dat de persoon, indien hij wordt uitgeleverd, in de verzoekende Staat wordt
onderworpen aan flagrante rechtsweigering, foltering of onmenselijke en onterende
behandeling, legt een algemene uitleveringsvoorwaarde op; de onderzoeksgerechten zijn
bevoegd na te gaan of die voorwaarde vervuld is; om dat te kunnen nagaan, dienen zij
zich derhalve op zijn minst ervan te vergewissen of er geen ernstige en duidelijke reden is
die het onmogelijk maakt aan de voormelde voorwaarde te voldoen
28 mei 2008
P.2008.0680.F
nr. 327
Internationaal Strafgerechtshof – Verzoek tot aanhouding en overdracht – Voorlopige
aanhouding – Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Ontvankelijkheid.
Artikel 16, §1, Wet 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal
Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, bepaalt dat, overeenkomstig artikel
59.3 van het Statuut van Rome van 17 juli 1998 inzake het Internationaal
Strafgerechtshof, de aangehouden persoon het recht heeft om, door middel van een
verzoekschrift bij de kamer van inbeschuldigingstelling, zijn voorlopige invrijheidstelling
te verzoeken, zulks in afwachting van zijn overdracht; het recht om een dergelijk
verzoekschrift in te dienen wordt zowel gewaarborgd aan de verdachte waartegen een
verzoek tot voorlopige aanhouding is uitgevaardigd, als aan degene waarvan sprake in een
verzoek tot aanhouding met het oog op overdracht, zonder dat in beide gevallen het
indienen van het verzoekschrift afhangt van een bestaande beslissing die definitief over
het verzoek uitspraak doet
18 juni 2008
P.2008.0896.F
nr. 382
Europees aanhoudingsbevel – Draagwijdte van de weigeringsgrond van artikel 4, 5°, Wet
Europees aanhoudingsbevel.
De bepaling van artikel 4, 5°, Wet Europees aanhoudingsbevel houdt een
weigeringsgrond in met betrekking tot het bestaan van ernstige redenen op grond van
concrete elementen dat de uitvaardigende staat van het Europees aanhoudingsbevel de
fundamentele rechten van de betrokken persoon in gevaar zou brengen
24 juni 2008
P.2008.0967.N
nr. 393
Internationaal Strafgerechtshof – Verzoek tot aanhouding en overdracht – Exequatur –
Voorwaarde – Voorafgaand verhoor van de gezochte persoon.
Noch de artikelen 55.2, 59.1 en 59.2, van het Statuut inzake het Internationaal
Strafgerechtshof van 17 juli 1998, noch artikel 13, § 1 en 2, Wet 29 maart 2004
betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale
straftribunalen, noch enige andere bepaling, leggen op de gezochte persoon te horen nog
vóór de beschikking die het verzoek van het Internationaal Strafgerechtshof tot
aanhouding en overdracht uitvoerbaar verklaart.
1 juli 2008
P.2008.0987.F
nr. 420
Internationaal Strafgerechtshof – Aanhouding en overdracht – Voorlopige aanhouding –
Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling – Verzoek tot aanhouding en overdracht –
Exequatur – Nieuwe titel van hechtenis.
Wanneer de raadkamer, met toepassing van artikel 13, § 1 en 2, Wet 29 maart 2004
betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale
straftribunalen, het verzoek van het Internationaal Strafgerechtshof tot aanhouding en
overdracht van de verdachte, uitvoerbaar heeft verklaard, en deze beschikking hem werd
betekend, komt een nieuwe hechtenistitel in de plaats van het bevel tot aanhouding dat
door de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 14, § 2, van de voormelde wet is
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uitgevaardigd.
1 juli 2008

P.2008.0971.F

nr. 419

Uitlevering gevraagd aan België – Buitenlands bevel tot aanhouding – Exequatur –
Onderzoeksgerechten – Toezicht op de wettelijke en verdragsrechtelijke voorwaarden.
Wanneer de onderzoeksgerechten, in het geval van een verzoek tot uitlevering, uitspraak
doen over de uitvoerbaarheid van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot
aanhouding of een gelijkwaardige titel, gaan zij, met eerbiediging van het recht van
verdediging, na of de overgelegde titel aan de wettelijke en verdragsrechtelijke vereisten
inzake uitlevering voldoet
29 juli 2008
P.2008.0985.F
nr. 427
Uitlevering gevraagd aan België – Voorwaarden – Non–discriminatieclausule –
Buitenlands bevel tot aanhouding – Exequatur – Onderzoeksgerechten – Toezicht op de
voorwaarden.
Artikel 2bis, eerste lid, Uitleveringswet, ingevoegd bij artikel 3, Wet 31 juli 1985,
krachtens hetwelk de uitlevering niet kan worden toegestaan wanneer er ernstige redenen
bestaan om aan te nemen dat het verzoek gedaan is met de bedoeling een persoon te
vervolgen of te straffen op grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit of politieke
gezindheid, dan wel dat de positie van de betrokkene om één van deze redenen ongunstig
dreigt te worden beïnvloed, legt een algemene uitleveringsvoorwaarde op; de
onderzoeksgerechten zijn bevoegd na te gaan of die voorwaarde vervuld is; om dat te
kunnen nagaan, dienen zij zich derhalve op zijn minst ervan te vergewissen dat er geen
ernstige en duidelijke reden is die het onmogelijk maakt aan de voormelde voorwaarde te
voldoen
29 juli 2008
P.2008.0985.F
nr. 427

UITVOERBAARVERKLARING
Europese Unie – Prejudicieel geschil – E.E.X.–Verordening – Beslissingen in burgerlijke
en handelszaken – Tenuitvoerlegging – Rechtsmiddel – Partij – Begrip – Uitlegging – Hof
van Justitie E.G. – Hof van Cassatie – Prejudiciële vraag – Verplichting.
Wanneer de uitlegging van artikel 43.1, van de Verordening van de Raad (EG) nr 44/2001
van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (E.E.X.–Vo) voor het
Hof van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, in casu in een zaak waar de
vraag rijst of de schuldeiser die in de naam en voor rekening van zijn schuldenaar een
vordering uitoefent, een partij is in de zin van dat artikel, dit is een partij die een
rechtsmiddel kan instellen tegen een beslissing op het verzoek om verklaring van
uitvoerbaarheid, ook al is hij niet formeel als procespartij opgetreden in het geding waarin
een andere schuldeiser van die schuldenaar om die verklaring vroeg, verzoekt het Hof van
Cassatie het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om bij wijze van
prejudiciële beslissing uitspraak te doen
10 april 2008
C.2006.0409.N
nr. 216
Geen verdrag met België – Voorwerp van het onderzoek van de Belgische rechter –
Miskenning van het recht van verdediging voor het vreemde gerecht.
Wanneer het vreemde vonnis uitspraak heeft gedaan met toepassing van zijn interne
rechtsregels m.b.t. de onveranderlijkheid van de vordering van de partijen, impliceert het
onderzoek naar de miskenning, voor het vreemde gerecht, van het recht van verdediging,
zoals dat in het Belgisch recht is opgevat, niet de toepassing van de Belgische rechtsregels
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met hetzelfde voorwerp; de omstandigheid dat de rechter alleen uitspraak kan doen over
de in de gedinginleidende dagvaarding geformuleerde vorderingen, impliceert niet
noodzakelijkerwijs dat het recht van verdediging van de tegenpartij is miskend (Art. 25, §
1, 2° Wet 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht.)
20 juni 2008
C.2007.0457.F
nr. 388

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
Valsheid in een getuigschrift – Schade – Mogelijkheid.
Inzake valsheid in een getuigschrift is de mogelijkheid van schade één van de
bestanddelen van het misdrijf; daartoe is vereist dat het getuigschrift, opgemaakt om de
welwillendheid jegens iemand op te wekken of om die persoon indienststelling, krediet of
hulpbetoon te verschaffen, redelijkerwijs kan beschouwd worden als een stuk dat het
gewenste resultaat ten gevolge kan hebben (Art. 205 Strafwetboek.)
5 maart 2008
P.2007.1769.F
nr. 156
Valse facturen – BTW–carrousel – Gebruik van valse stukken – Duur van het misdrijf.
Het gebruik van valse stukken duurt ook voort zonder nieuwe daad van de vervalser 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 nuttige gevolg blijft hebben dat hij ervan verwachtte (Artikelen 196, 197 en 213
Strafwetboek.)
2 april 2008
P.2007.1744.F
nr. 202
Opdracht toegewezen op grond van een prijsaanvraag die van valsheid wordt verdacht –
Valse facturen – Gebruik van valse stukken – Duur van het misdrijf.
Het misdrijf gebruik van valse stukken duurt voort, ook zonder nieuw feit vanwege de
dader ervan en zonder dat dit feit door hem herhaald wordt, zolang het beoogde doel niet
geheel is bereikt en die handeling, zonder verzet van zijn kant, te zijnen voordele het
nuttig gevolg blijft opleveren dat hij ervan verwachtte; uit de omstandigheid dat de laatste
factuur van de leverancier voor de opdracht die is toegewezen op grond van een
prijsaanvraag die van valsheid wordt verdacht, zelf geen valsheid in geschriften is, kan
niet worden afgeleid dat de opmaak, de acceptatie en de betaling ervan, niet het nuttig
gevolg kunnen uitmaken, bewerkt door de vervalser zonder verzet van diens kant, van de
voormelde prijsaanvraag, terwijl deze geveinsd was om de prijs van de voormelde
leverancier te consolideren en die in de toekomst te doen aannemen
23 april 2008
P.2008.0163.F
nr. 246
Strafbaar gebruik – Materiële gedraging door het steunen op een valse akte of een vals
stuk tot staving van een vordering.
Het expliciet of impliciet steunen op een valse akte of een vals stuk tot staving van een
vordering kan de materiële gedraging uitmaken waaruit de rechter een strafbaar gebruik
daarvan wettig kan afleiden; zo is het gebruik van een valse akte of van een vals stuk in
een procedure tegen de Belgische Staat, teneinde opheffing van een inhouding van BTW
te verkrijgen geen louter verweer, maar strekt ertoe alsnog het oogmerk van de valsheid te
verzekeren
13 mei 2008
P.2008.0167.N
nr. 287
Strafbaar gebruik – Verweer tegen aantijging van de valsheid.
Hij die, wanneer het stuk of de akte zelf het voorwerp is van een vordering of een
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tenlastelegging, zich enkel verweert tegen de aantijging van de valsheid van een akte of
een stuk, maakt zich niet schuldig aan een strafbaar gebruik ervan
13 mei 2008
P.2008.0167.N
nr. 287
Gebruik van valse stukken.
Nu de artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek het gebruik van de valse akte of
het valse stuk of de wijze van gebruik niet nader bepalen is gebruik de materiële
gedraging van het zich bedienen van de akte of het stuk om er een bepaald doel mee te
bereiken; de feitenrechter oordeelt onaantastbaar of de materiële gedraging die de
beklaagde ten laste wordt gelegd, dergelijk gebruik uitmaakt en het Hof kan alleen toetsen
of de rechter bij zijn beoordeling de gewone betekenis van het woord niet miskent
13 mei 2008
P.2008.0167.N
nr. 287
Inkomstenbelastingen – Fiscale valsheid.
Artikel 450 W.I.B. dat valsheid bestraft in openbare geschriften, in handelsgeschriften of
in private geschriften, gepleegd om met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden
de bepalingen te overtreden van het W.I.B. 1992 of van de ter uitvoering ervan genomen
besluiten, wil niet de openbare trouw beschermen, maar beoogt specifiek zowel de
valsheid die tot doel heeft de administratie te misleiden bij de berekening van de
belastingen als deze welke ertoe strekt niet te betalen of de betaling uit te stellen
21 mei 2008
P.2007.1710.F
nr. 307
Valse stukken aangewend in het kader van fiscaal bezwaarschrift – Gebruik van valse
stukken – Inkomstenbelastingen – Fiscale valsheid.
Alleen uit de vaststellingen dat de Bijzondere Belastinginspectie de feiten bij de procureur
des Konings heeft aangegeven en de administratie de inkomsten van de betrokken
belastingplichtigen heeft gewijzigd, doch niet over de beroepen die tegen deze
wijzigingen zijn ingesteld wil beslissen vóór de uitspraak over de strafrechtspleging, kan
de rechter niet wettig afleiden dat het gebruik van de van valsheid betichte stukken de
administratie niet langer kon schaden en de aldus door de vervalser gewenste uitwerking
kon hebben
21 mei 2008
P.2007.1710.F
nr. 307
Bedrieglijk opzet.
Bedrieglijk opzet, dat vereist is opdat valsheid strafbaar zou zijn, bestaat zodra de dader,
met de beschaming van het vertrouwen van het publiek in een geschrift, enig voordeel of
enige winst beoogt, die hij niet zou hebben behaald indien hij de waarheidsgetrouwheid
en de authenticiteit van het geschrift had geëerbiedigd (Art. 193 Strafwetboek.)
25 juni 2008
P.2007.1873.F
nr. 396
Materieel bestanddeel – Valsheid.
De wetgeving inzake valsheid beschermt elk privégeschrift dat bestemd is om een ander
van het bestaan van een recht, een verplichting of van de werkelijkheid van een feit te
overtuigen; een onaangeroerd materieel instrumentum kan niettemin vals zijn als het
feiten en akten vaststelt die strijdig zijn met de werkelijkheid (Artikelen 193 en 196
Strafwetboek.)
3 september 2008
P.2008.0524.F
nr. 445
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Moreel bestanddeel.
Bedrieglijk opzet, dat vereist is opdat valsheid strafbaar zou zijn, bestaat zodra de dader,
met de beschaming van het vertrouwen van het publiek in een geschrift, enig voordeel of
enige winst beoogt, dat hij niet zou hebben behaald indien hij de waarheidsgetrouwheid
en de authenticiteit van het geschrift had geëerbiedigd, zodat het voordeel dat de vervalser
beoogt dus niet ophoudt onrechtmatig te zijn, louter omdat het valse stuk tot doel heeft
een bedrag dat hem verschuldigd zou zijn, terug te krijgen (Artikelen 193 en 196
Strafwetboek.)
3 september 2008
P.2008.0524.F
nr. 445
Private geschriften – Strafrechtelijke bescherming.
Private geschriften vallen onder de bescherming van de artikelen 193 en 196 Strafwetboek
wanneer ze in zekere mate tot bewijs kunnen dienen van wat erin wordt vermeld of
vastgesteld en in rechte gevolgen kunnen hebben, dit is dat ze door het gebruik waarvoor
ze worden geredigeerd, derden nadeel kunnen berokkenen en wegens hun inhoud en vorm
door de gemeenschap als waar mogen worden beschouwd (Artikelen 193 en 196
Strafwetboek.)
21 oktober 2008
P.2008.0852.N
nr. 569
Gebruik van valse stukken.
Het misdrijf gebruik van valse stukken duurt voort, ook zonder nieuw feit van de dader
ervan en zonder dat hij opnieuw handelt, zolang het door hem beoogde doel niet geheel is
bereikt en die handeling, zonder verzet van zijn kant, hem het nuttig gevolg blijft
opleveren dat hij ervan verwachtte (Art. 197 Strafwetboek.)
26 november 2008
P.2008.0798.F
nr. 670
Gebruik van valse stukken – Begrip – Valse stukken opgemaakt met het oog op het
verkrijgen van een lening – Gebruik – Niet–terugbetaling van het ontleende kapitaal.
Wanneer de inverdenkinggestelde wordt verweten dat hij aan de vervalsing en aan het
gebruik van stukken op grond waarvan een lening werd toegestaan, had deelgenomen,
maakt het feit dat de schuldenaar een gedeelte van het ontleende kapitaal niet terugbetaalt,
noch het gebruik van de valse stukken uit die werden opgemaakt met het oog op het
verkrijgen van die lening, noch de voortzetting van dat gebruik. (Art. 197 Strafwetboek.)
26 november 2008
P.2008.0798.F
nr. 670

VENNOOTSCHAPPEN
ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS
Inbreng van een algemeenheid – Wijziging van hoedanigheid – Hervatting van geding –
Rechterlijke beslissing – Vermelding – Gebrek aan vermelding.
De beslissing, die de identiteit en de maatschappelijke zetel niet vermeldt van de
vennootschap die, na de algemeenheid te hebben ontvangen van de vennootschap in naam
waarvan de rechterlijke procedure voordien was gevoerd, het geding heeft hervat en
voortgezet, schendt artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien die verrichting
niet de ontbinding van de inbrengende vennootschap uitlokt en een wijziging van
hoedanigheid teweegbrengt waardoor het geding moet worden hervat door de
verkrijgende vennootschap. (Artikelen 780 en 815 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen
174/53 en 174/55 Wet 5 dec. 1984 tot wijziging van de wetten op de
handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 nov. 1935.)
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4 januari 2008

F.2006.0066.F

nr. 9

Controle van de jaarrekening – Commissaris – Ambtstermijn – Jaar.
De term "jaar" in artikel 64quater van de Vennootschappenwet dient begrepen te worden
als "boekjaar", zijnde de periode waarop de jaarrekening die de commissaris controleert
en waarover hij verslag uitbrengt, betrekking heeft: waar de wet geen eisen stelt omtrent
de duur van elk van de boekjaren, zijnde de opeenvolgende controleperiodes, kan de
verkorting of verlenging van één of meerdere van die boekjaren geen wijziging van het
wettelijk omschreven aantal boekjaren dat de ambtstermijn van de commissaris dient te
omvatten, met zich meebrengen (Art. 64quater Wet van 30 nov. 1935 houdende
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen.)
5 juni 2008
C.2006.0606.N
nr. 348

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
Gemeenschappelijke regels – Ontbinding – Vereffening – Sluiting – Vorderingen.
De vereffende vennootschap wordt geacht voort te bestaan om zich te verweren tegen
vorderingen die de schuldeisers tijdig hebben ingesteld tegen de vennootschap; dit passief
voortbestaan, dat de bescherming beoogt van de schuldeisers van de vennootschap, geldt
niet alleen ten aanzien van vorderingen ingesteld binnen de termijn van vijf jaar na de
bekendmaking van de sluiting van de vereffening, maar ook ten aanzien van vorderingen
die reeds voor de sluiting van de vereffening tegen de vennootschap werden ingesteld; de
sluiting van de vereffening heeft niet tot gevolg dat lopende procedures niet meer kunnen
worden voortgezet tegen de vennootschap, in de persoon van haar vereffenaars (Artikelen
183, § 1, en 198, § 1, derde streepje Wetboek van vennootschappen.)
17 april 2008
C.2007.0054.N
nr. 231
Minderheidsparticipatie – Koopoptie aandelen – Leonisch karakter – Geldigheid.
Een overeenkomst waarbij een partij een participatie neemt in een vennootschap onder het
beding dat de overige vennoten zich ertoe verbinden om deze aandelen terug te kopen na
het verstrijken van een bepaalde termijn of wanneer een bepaalde voorwaarde in
vervulling is gegaan, valt niet onder het in artikel 32 van het Wetboek van
Vennootschappen bedoelde verbod wanneer deze overeenkomst het vennootschapsbelang
dient (Art. 32 Wetboek van vennootschappen.)
29 mei 2008
C.2007.0321.N
nr. 332
Erfgenamen en legatarissen van deelbewijzen die geen vennoten kunnen worden – Recht
op de waarde van de deelbewijzen – Raming.
De waarde van de deelbewijzen die zijn overgedragen aan de erfgenamen en legatarissen
die geen vennoten kunnen worden, moet, volgens de wettelijke en statutaire criteria, te
goeder trouw worden vastgesteld; de overeengekomen bedingen die de raming ervan
preciseren, hebben bijgevolg geen aleatoir karakter. (Art. 128, eerste lid Wet van 30 nov.
1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen.)
27 juni 2008
C.2004.0414.F
nr. 409
Vermindering van het nettoactief tot een bedrag, lager dan de helft van het
maatschappelijk – Verplichting tot bijeenroeping van de algemene vergadering – Gevolg
van de niet–bijeenroeping.
Het arrest dat oordeelt dat het bij artikel 633, vijfde lid, van het Wetboek van
vennootschappen, ingevoerde vermoeden niet kan worden weerlegd door de
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omstandigheid dat de stemming van de algemene vergadering van de aandeelhouders,
indien zij tijdig was gehouden, boven alle twijfel verheven zou zijn geweest, aangezien de
algemene vergadering van de aandeelhouders precies gestemd heeft voor de voortzetting
van de activiteiten, hoewel de financiële toestand van de naamloze vennootschap nog
slechter was dan meer dan een jaar tevoren, dat misschien juist de niet–tijdige
bijeenroeping de reden is waarom de algemene vergadering, die toen met een meer dan
delicate toestand te maken had, met name jegens haar raad van bestuur, gestemd heeft
voor de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap en dat het heel goed
denkbaar is dat, indien die vergadering tijdig was bijeengeroepen, zij zou beslist hebben
de naamloze vennootschap te ontbinden, precies omdat de verliezen toen nog zo groot niet
waren, verantwoordt naar recht de hoofdelijke veroordeling van de bestuurders. (Art. 633,
vijfde lid Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen.)
27 juni 2008
C.2006.0605.F
nr. 410
Bestuurders – Aansprakelijkheid – Kennelijk grove fout – Faillissement – Verschillende
vennootschappen – Vereffening als een geheel – Vorming van een enkele boedel – Gevolg
– Schulden die de baten overtreffen – Tekort – Vaststelling.
Indien de kennelijk grove fouten van bestuurders van vennootschappen hebben
bijgedragen tot het faillissement van afzonderlijke failliete vennootschappen die op grond
van een rechterlijke beslissing als een geheel worden vereffend met vorming van een
enkele boedel, moet het tekort, tot beloop waarvan die bestuurders persoonlijk en al dan
niet hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het geheel of een deel van de
schulden van de vennootschap, worden vastgesteld op grond van het verschil tussen baten
en schulden van de gehele boedel. (Art. 530 Wetboek van vennootschappen.)
17 oktober 2008
C.2007.0118.N
nr. 557
Vennoten – Hoedanigheid van koopman – Faillietverklaring.
Alle vennoten van een vennootschap onder firma worden als kooplieden aangemerkt; de
faillietverklaring van een vennootschap onder firma impliceert dat is vastgesteld dat alle
vennoten hebben opgehouden te betalen en dat hun krediet is geschokt (Art. 2 Wet 8 aug.
1997; Artikelen 201 en 205 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op
de handelsvennootschappen.)
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746
Gewone commanditaire vennootschap – Beherend vennoot – Hoedanigheid van koopman
– Aansprakelijkheid voor de schulden van de vennootschap – Verband.
De hoedanigheid van koopman van een vennoot van een vennootschap onder firma en van
een beherend vennoot van een gewone commanditaire vennootschap berust niet louter op
de onbeperkte aansprakelijkheid van deze vennoten voor de schulden van de
vennootschap (Art. 205 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen.)
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746
Vennoot – Hoedanigheid van koopman – Aansprakelijkheid voor de schulden van de
vennootschap – Verband.
De hoedanigheid van koopman van een vennoot van een vennootschap onder firma en van
een beherend vennoot van een gewone commanditaire vennootschap berust niet louter op
de onbeperkte aansprakelijkheid van deze vennoten voor de schulden van de
vennootschap (Art. 205 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen.)
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19 december 2008

C.2007.0281.N

nr. 746

Gewone commanditaire vennootschap – Beherende vennoten – Hoedanigheid van
koopman – Faillietverklaring van de vennootschap.
Ook de beherende vennoten van de gewone commanditaire vennootschap dienen als
kooplieden te worden aangemerkt en de faillietverklaring van de gewone commanditaire
vennootschap heeft het faillissement van de beherende vennoten tot gevolg (Art. 2 Wet 8
aug. 1997; Artikelen 202 en 205 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde
wetten op de handelsvennootschappen.)
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746
Personen die handel drijven onder firma – Hoedanigheid van koopman.
Personen die handel drijven onder firma worden geacht koopman te zijn; zij ontlenen die
hoedanigheid aan hun lidmaatschap van de vennootschap (Art. 201 Wet van 30 nov. 1935
houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Art. 1, Boek I
Wetboek van Koophandel.)
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746

VENNOOTSCHAPPEN ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID
Tijdelijke handelsverenigingen – Gebrek aan rechtspersoonlijkheid – Aanslag gevestigd
ten name van een tijdelijke handelsvereniging.
Een tijdelijke handelsvereniging die geen rechtspersoon is, kan, behalve wanneer de wet
dit ondanks het gebrek aan rechtspersoonlijkheid toestaat, geen belastingschuldige zijn; de
aanslag in de gemeentebelasting die uitsluitend ten name van een tijdelijke
handelsvereniging is gevestigd, is niet nietig en kan niet als uitvoerbare titel gelden voor
tenuitvoerlegging tegen de vennoten (Artikelen 3, 175 en 192 Wet van 30 nov. 1935
houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen.)
14 februari 2008
F.2007.0058.N
nr. 113

VERBINTENIS
Opschortende voorwaarde.
Een verbintenis onder opschortende voorwaarde bestaat, hangende de voorwaarde, al is de
uitvoering van de verbintenis geschorst
21 april 2008
S.2007.0038.F
nr. 238
Opschortende voorwaarde – Overdracht van verplichting – Overdracht.
Wanneer de verplichtingen van een persoon overgedragen worden op een andere persoon,
omvat die overdracht, in de regel, de verbintenissen onder opschortende voorwaarde,
zodat de voorwaarde na de overdracht vervuld kan worden en de uitvoering in dat geval
aan de overnemer gevraagd wordt.
21 april 2008
S.2007.0038.F
nr. 238
Overdracht van schuldvordering – Kennisgeving.
Alleen het feit van de overdracht van schuldvordering moet aan de gecedeerde
schuldenaar ter kennis worden gebracht (Art. 1690, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
5 mei 2008
C.2006.0485.F
nr. 266
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Opschortende voorwaarde – Onvervulde voorwaarde.
Wanneer de opschortende voorwaarde niet meer kan vervuld worden, houdt de
overeenkomst vanaf dat ogenblik op te bestaan en blijft de onder opschortende
voorwaarde aangegane verbintenis onuitgevoerd. (Art. 1181 Burgerlijk Wetboek.)
27 juni 2008
C.2006.0413.F
nr. 417
Opschortende voorwaarde.
Ofschoon de opschortende voorwaarde het bestaan van een overeenkomst niet in het
gedrang brengt, heeft zij toch tot gevolg dat de uitvoering van de verbintenis waaraan zij
verbonden is, opgeschort wordt (Art. 1181 Burgerlijk Wetboek.)
27 juni 2008
C.2006.0413.F
nr. 417
Verhaalbaarheid verschuldigde prestatie – Verschillende schuldenaren – Recht van de
schuldeiser – Modaliteiten.
De verschuldigde prestatie uit een verbintenis die verschillende schuldenaren aangaan,
wordt in beginsel van rechtswege onder hen verdeeld; de schuldeiser kan ieder van hen
slechts aanspreken voor zijn deel; deze regel lijdt uitzondering ingeval de verbintenis
ondeelbaar is, hoofdelijk is aangegaan of een verbintenis in solidum uitmaakt. (Artikelen
1200, 1217, 1218 en 1222 Burgerlijk Wetboek.)
7 november 2008
C.2007.0567.N
nr. 618
Eenzijdige rechtshandeling – Geldigheid – Bedrog – Feitenrechter – Vaststelling –
Toezicht van het Hof.
Hoewel de feitenrechter het bestaan van het bedrieglijk opzet en van de kunstgrepen die
tot het bedrog hebben geleid, in feite dient vast te stellen, alsook de invloed die deze
kunstgrepen hebben gehad op de voorwaarden waaronder een eenzijdige rechtshandeling
is gesteld, moet het Hof van Cassatie nagaan of de rechter, uit de feiten die hij vaststelt,
wettig het bestaan van bedrog heeft kunnen afleiden die de auteur van die rechtshandeling
ertoe gebracht heeft deze te stellen (Artikelen 1109 en 1116 Burgerlijk Wetboek.)
10 november 2008
S.2008.0063.F
nr. 626
Eenzijdige rechtshandeling – Geldigheid – Oorzaak – Niet uitgedrukte oorzaak – Bestaan
– Bewijs.
Wanneer de oorzaak in een eenzijdige rechtshandeling niet is uitgedrukt en het bestaan
ervan betwist wordt, staat het aan de feitenrechter om na te gaan of deze toch bestaat,
terwijl de schuldenaar die deze betwisting aanvoert, dat gebrek aan oorzaak dient te
bewijzen (Art. 1132 Burgerlijk Wetboek.)
10 november 2008
C.2006.0632.F
nr. 622
Wederkerige overeenkomst – Ontbinding – Voorwaarde – Schade – Ontstaan.
De ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie veronderstelt in
de regel niet dat de door de wanprestatie benadeelde partij reeds op de dag van de
ontbinding schade geleden heeft. (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek.)
20 november 2008
C.2006.0293.F
nr. 651
Internationale bevoegdheid – E.E.X.–Verordening – Plaats van de verbintenis – Koop en
verkoop – Plaats van levering.
Ter bevordering van het primaire doel van eenvormigheid van de regels inzake
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rechterlijke bevoegdheid om redenen van voorspelbaarheid, definieert de E.E.G.–
Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken, de plaats van levering voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke
zaken, als plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, op
autonome wijze; de gemeenschapswetgever heeft gekozen voor een plaats die op
eenvoudige wijze materieel bepaalbaar is en niet afhankelijk is van bedingen gesloten
tussen partijen, namelijk de plaats waar de goederen in werkelijkheid werden geleverd of
dienden geleverd te worden (Art. 5.1, a en b E.E.G.–Verordening nr 44/2001 van de Raad
van 22 dec. 2000.)
5 december 2008
C.2007.0175.N
nr. 702

VERDELING
Van goederen gescheiden echtgenoten of ex–echtgenoten – Onverdeeldheid –
Vorderingen – Rechter – Aanwijzing van de met de verdeling belaste notaris –
Kennisneming van de vorderingen.
De rechter die de verdeling heeft bevolen en de daartoe aangewezen notarissen dienen
niet noodzakelijk kennis te nemen van alle vorderingen betreffende de eigen goederen van
de van goederen gescheiden echtgenoten of ex–echtgenoten waartussen onverdeeldheid
bestaat. (Artikelen 815 en 1446 tot 1469 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1207 tot 1225
Gerechtelijk Wetboek.)
18 december 2008
C.2005.0414.F
nr. 744

VERENIGING VAN BOOSDOENERS
Voorwerp.
De bendevorming van artikel 322, Strafwetboek, vereist een vereniging van fysieke
personen, georganiseerd met het oog op de uitvoering van het oogmerk van die
vereniging, dat bestaat in het plegen van aanslagen op personen of op eigendommen; het
voorwerp van dit misdrijf is de bendevorming zelf en niet de daarvan te onderscheiden
misdrijven die het oogmerk van de bende zijn
29 januari 2008
P.2007.1434.N
nr. 69
Begrip – Constitutieve bestanddelen.
De bendevorming van artikel 322, Strafwetboek, vereist een vereniging van fysieke
personen, georganiseerd met het oog op de uitvoering van het oogmerk van die
vereniging, dat bestaat in het plegen van aanslagen op personen of op eigendommen; het
voorwerp van dit misdrijf is de bendevorming zelf en niet de daarvan te onderscheiden
misdrijven die het oogmerk van de bende zijn
29 januari 2008
P.2007.1434.N
nr. 69
Terroristische groep – Leidend persoon – Bestanddelen – Artikelen 139 en 140, § 2,
Strafwetboek.
Een leidend persoon van een terroristische groep is strafbaar, indien vaststaat dat er sprake
is van een terroristische groep en vervolgens dat de betrokken persoon een leidend
persoon is in deze groep; voor de strafbaarstelling is niet vereist dat deze persoon zelf de
bedoeling heeft gehad enig terroristisch misdrijf in België of elders te plegen of bij het
plegen ervan betrokken was (Artikelen 139 en 140, § 2 Strafwetboek.)
24 juni 2008
P.2008.0408.N
nr. 394
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Constitutieve bestanddelen – Materieel bestanddeel – Aanslagen op personen of
eigendommen die misdaden of wanbedrijven zijn – Elementen waarmee de rechter bij zijn
beoordeling dient rekening te houden – Misdaden of wanbedrijven door de vereniging
gepleegd in het buitenland.
Bij de beoordeling van het misdrijf vereniging van misdadigers, moet de rechter in
voorkomend geval ook rekening houden met de misdaden of wanbedrijven van die
vereniging in het buitenland.
24 juni 2008
P.2008.0408.N
nr. 394
Bestanddelen – Artikel 322, Strafwetboek.
De voor het in artikel 322 Strafwetboek bedoelde misdrijf vereiste bestanddelen zijn: het
bestaan van een georganiseerde groep personen die het oogmerk heeft om op personen of
op eigendommen aanslagen te plegen die misdaden of wanbedrijven zijn, en de bewuste
wil om van die georganiseerde groep deel uit te maken; het voorwerp van dit misdrijf is
de bendevorming zelf en niet de daarvan te onderscheiden misdrijven die het oogmerk
van de bende zijn
24 juni 2008
P.2008.0408.N
nr. 394
Bestanddelen – Artikel 139, Strafwetboek – Terroristische groep.
Opdat er sprake zou zijn van een terroristische groep is het bestaan vereist van een
gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaat en die
in onderling overleg optreedt om terroristische misdrijven te plegen, als bedoeld in artikel
137 Strafwetboek (Artikelen 137 en 139 Strafwetboek.)
24 juni 2008
P.2008.0408.N
nr. 394
Voorwerp.
De voor het in artikel 322 Strafwetboek bedoelde misdrijf vereiste bestanddelen zijn: het
bestaan van een georganiseerde groep personen die het oogmerk heeft om op personen of
op eigendommen aanslagen te plegen die misdaden of wanbedrijven zijn, en de bewuste
wil om van die georganiseerde groep deel uit te maken; het voorwerp van dit misdrijf is
de bendevorming zelf en niet de daarvan te onderscheiden misdrijven die het oogmerk
van de bende zijn
24 juni 2008
P.2008.0408.N
nr. 394
Lid of aanstoker – Moreel bestanddeel.
Voor de personen die van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op
personen of op eigendommen deel uitmaken of aanstoker zijn, bestaat het morele
bestanddeel van het misdrijf in de bewuste wil, welke ook de beweegredenen daartoe
mogen zijn, van de bende lid te zijn of daarvan aanstoker te zijn; vereist is de wil om lid te
zijn van die bende of daarvan aanstoker te zijn, terwijl men bewust is van het feit dat die
gevormd is om aanslagen te plegen, zonder dat vereist is dat ieder bendelid of aanstoker
de persoonlijke intentie heeft om binnen de vereniging een misdrijf te plegen
24 juni 2008
P.2008.0408.N
nr. 394

VERJARING
BELASTINGZAKEN
Invordering van een betwiste belastingschuld – Betekening van een dwangbevel.
Een dwangbevel of bevel tot betalen dat wordt betekend voor een betwiste
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belastingschuld en bijgevolg geen bevel kan inhouden om de belastingschuld te betalen
binnen 24 uren, maakt niettemin een geldige verjaringstuitende akte uit, zelfs als er geen
onbetwistbaar verschuldigd gedeelte is als bedoeld in artikel 41O van het W.I.B. (1992)
en de betekening ervan gebeurt met het oog op het stuiten van de verjaring (Art. 410
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 49 Programmawet 9 juli 2004; Art. 149, eerste
lid Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992;
Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
17 januari 2008
F.2007.0057.N
nr. 36
Invordering van een betwiste belastingschuld – Artikel 49, Programmawet 9 juli 2004.
Artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004is geen interpretatieve wetsbepaling;
deze bepaling moet echter wel door de rechter met terugwerkende kracht worden
toegepast overeenkomstig de bedoeling van de wetgever.
17 januari 2008
F.2007.0057.N
nr. 36

BURGERLIJKE ZAKEN
Artikel 15, Arbeidsovereenkomstenwet – Aard van de rechtsvordering.
De in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde rechtsvorderingen die uit de
arbeidsovereenkomst ontstaan, zijn enkel de rechtsvorderingen tot vergoeding van schade
op grond van contractuele aansprakelijkheid en dit artikel is dan ook geen bijzondere wet
in de zin van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering,
zoals van toepassing sinds de Wet van 10 juni 1998. (Art. 15 Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
14 januari 2008
S.2007.0050.N
nr. 26
Burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf – Bijzondere wet van toepassing op
de rechtsvordering tot vergoeding van schade.
Artikel 26 van de Wet van 17 april 1878, zoals van toepassing sinds de Wet van 10 juni
1998, samen gelezen met artikel 2262bis, § 1, tweede lid B.W. maakt een nieuwe
verjaringstermijn uit voor de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, in
vergelijking met de verjaringstermijn bepaald in het voormeld artikel 26 van de Wet van
17 april 1878, zoals van toepassing vóór de Wet van 10 juni 1998, zodat indien de
rechtsvordering is ontstaan vóór de inwerkingtreding van deze wet, de nieuwe
verjaringstermijn, overeenkomstig artikel 10 van deze Wet, slechts begint te lopen vanaf
de datum van inwerkingtreding van de Wet. (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering; Art. 2262bis, § 1, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
14 januari 2008
S.2007.0050.N
nr. 26
Advocaat – Schuldvordering kosten en ereloon – Vijfjarige verjaringstermijn – Overlijden
van de cliënt – Beëindiging van de taak – Aanvang van de termijn.
In geval van overlijden van de cliënt, eindigt de taak van de advocaat wanneer hij van dit
overlijden kennis heeft, behoudens verdere opdracht van de rechtsopvolgers van de cliënt;
de vijfjarige verjaringstermijn van zijn vordering tot betaling van kosten en ereloon begint
zodoende te lopen op dat tijdstip. (Art. 2276bis, § 2 Burgerlijk Wetboek.)
24 januari 2008
C.2007.0396.N
nr. 61
Advocaat – Schuldvordering kosten en ereloon – Vijfjarige verjaringstermijn – Aard.
De aard van de schuldvordering van de advocaten tot betaling van kosten en ereloon, die
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in de regel schriftelijk wordt vastgelegd en niet onmiddellijk wordt voldaan,staat er aan in
de weg dat de bedoelde vijfjarige verjaringstermijn als een bijzondere korte,op een
vermoeden van betaling gesteunde en zodoende kwijtende verjaringstermijn wordt
aangezien. (Art. 2276bis, § 2 Burgerlijk Wetboek.)
24 januari 2008
C.2007.0372.N
nr. 60
Duur – Bijzondere verjaringen – Vijfjarige verjaring – Periodiek betaalbare schulden.
De enkele omstandigheid dat een schuld bij het jaar of bij een kortere termijn berekend
wordt, houdt niet noodzakelijk in dat die schuld een periodiek betaalbare schuld uitmaakt
bedoeld in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek (Art. 2277 Burgerlijk Wetboek.)
13 maart 2008
C.2007.0132.N
nr. 175
Duur – Bijzondere verjaringen – Vijfjarige verjaring – Periodiek betaalbare schulden –
Doel.
De wetsbepaling die voorschrijft dat termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten,
die van uitkeringen tot levensonderhoud, huren van huizen en pachten van
landeigendommen, interesten van geleende sommen en, in het algemeen, al wat betaalbaar
is bij het jaar of bij kortere termijnen, door verloop van vijf jaren verjaren, strekt ertoe de
termijnschuldenaar te beschermen tegen een voortdurende aangroei van zijn schuld
doordat geldsommen op basis van een zelfde rechtsgrond, op opeenvolgende vervaldagen
die bij het jaar of bij kortere termijnen zijn bepaald, betaalbaar worden (Art. 2277
Burgerlijk Wetboek.)
13 maart 2008
C.2007.0132.N
nr. 175
Arbeidsovereenkomst – Loon – Niet–betaling – Collectief misdrijf – Eenheid van opzet –
Schade – Herstel van de schade – Vordering in rechte – Burgerlijke rechtsvordering.
De wijziging van artikel 65 Sw. door artikel 45 W 11 juli 1994, heeft geen invloed op de
regel volgens welke, indien meerdere strafbare feiten de opeenvolgende uitvoering zijn
van eenzelfde misdadig opzet en aldus slechts één enkel misdrijf opleveren, dat misdrijf
pas voltooid is en de verjaring van de strafvordering t.a.v. het geheel van de feiten pas
begint te lopen vanaf het laatste feit, op voorwaarde dat geen van die feiten van het
volgende feit gescheiden wordt door een langere periode dan de toepasselijke
verjaringstermijn, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring
(Art. 65
Strafwetboek.)
7 april 2008
S.2007.0058.F
nr. 206
Arbeidsovereenkomst – Loon – Niet–betaling – Misdrijf – Schade – Vordering in rechte –
Burgerlijke rechtsvordering.
De verjaring van een burgerlijke rechtsvordering voortvloeiend uit een misdrijf is van
toepassing op elke vordering tot veroordeling, die gegrond is op feiten waaruit het bestaan
van een misdrijf blijkt, zelfs als die feiten ook een tekortkoming aan contractuele
verbintenissen vormen en de gevorderde zaak in de uitvoering van die verbintenissen
bestaat (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
7 april 2008
S.2007.0058.F
nr. 206
Duur – Misdrijf – Burgerlijke rechtsvordering – Artikel 26, V.T.Sv. – Ongrondwettige wet
– Toepasselijke wet.
Ingeval de ongrondwettigheid van artikel 26 V.T.Sv., voor de wijziging ervan bij artikel 2
van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de
verjaring, vastgesteld door het Arbitragehof, wordt ingeroepen, wordt de verjaring van de
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burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf, voor de inwerkingtreding van die wet,
beheerst door de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 30 jaar van artikel 2262 B.W.,
voor de wijziging ervan door artikel 4 van die wet (Art. 2262 Burgerlijk Wetboek.)
15 mei 2008
C.2006.0069.N
nr. 296
Duur – Misdrijf – Burgerlijke rechtsvordering – Artikel 26, V.T.Sv. – Wijziging van de wet
– Verjaring niet vastgesteld.
De burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf gepleegd voor de inwerkingtreding van de
wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, die
wordt ingeleid op een ogenblik dat ze verjaard zou zijn volgens artikel 26 V.T.Sv., voor
de wijziging ervan bij artikel 2 van die wet, maar waarvan de verjaring niet is vastgesteld
door een definitieve rechterlijke beslissing, is toch niet verjaard voor zover ze wordt
ingesteld binnen de dertigjarige termijn van artikel 2262 B.W., voor de wijziging ervan bij
artikel 4 van die wet, en binnen de termijnen van artikel 2262bis, § 1, tweede en derde lid,
B.W., die beginnen te lopen vanaf de inwerkingtreding van die wet (Artikelen 2262, en
2262bis, § 1, tweede en derde lid Burgerlijk Wetboek.)
15 mei 2008
C.2006.0069.N
nr. 296
Dagvaarding in rechte – Schuldvordering ten laste van de Staat.
Een dagvaarding in rechte stuit slechts de verjaring van een schuldvordering ten laste van
de Staat indien zij is betekend aan de schuldenaar die men wil beletten de verjaring te
verkrijgen (Artikelen 100, eerste lid, 1° en 101, eerste lid K.B. 17 juli 1991 houdende
coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.)
2 oktober 2008
C.2005.0524.F
nr. 519
Duur – Tienjarige termijn – Beding omtrent een toekomstige nalatenschap – Vordering
tot nietigverklaring – Toepasselijkheid.
De bepaling die voorzag dat men een nalatenschap die nog niet is opengevallen niet kan
verwerpen en evenmin omtrent zodanige nalatenschap enig beding kan maken, zelfs niet
met toestemming van hem wiens nalatenschap het betreft, raakte de openbare orde
(Artikelen 1130, tweede lid, en 1304 Burgerlijk Wetboek.)
31 oktober 2008
C.2006.0445.N
nr. 599
Landverzekering – Burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering – Betaling door de
verzekerde buiten een gerechtelijke procedure om – Vorderingsrecht van de verzekerde
tegen de verzekeraar – Verjaring – Aanvang.
Ingeval een verzekerde het bedrag van de schade, buiten een gerechtelijke procedure om,
betaalt aan de benadeelde, zodat deze geen belang meer heeft bij het instellen van een
rechtsvordering, is deze betaling door de verzekerde het voorval dat zijn vorderingsrecht
tegen de verzekeraar doet ontstaan en begint de verjaring vanaf de datum van die betaling
te lopen (Art. 34, § 1, eerste, tweede en derde lid Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
28 november 2008
C.2008.0016.N
nr. 682

STRAFZAKEN
Algemene Wet Douane en Accijnzen – Navorderingen wegens overtredingen, fraudes en
misdrijven – Verjaringstermijn.
Op de navorderingen wegens overtredingen, fraudes en misdrijven inzake douane en
accijnzen is de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen van het burgerlijk recht
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toepasselijk, dit is de verjaringstermijn ingesteld door artikel 2262bis, §1, Burgerlijk
Wetboek
26 februari 2008
P.2007.1543.N
nr. 130
Algemene Wet Douane en Accijnzen – Navorderingen wegens overtredingen, fraudes en
misdrijven – Verjaringstermijn.
Op de navorderingen wegens overtredingen, fraudes en misdrijven inzake douane en
accijnzen is de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen van het burgerlijk recht
toepasselijk, dit is de verjaringstermijn ingesteld door artikel 2262bis, §1, Burgerlijk
Wetboek.
26 februari 2008
P.2006.1518.N
nr. 129
Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter – Burgerlijke stuiting.
De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter is een wijze van inleiding van de
burgerlijke rechtsvordering die de burgerlijke stuiting vormt (Art. 26 Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering; Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
12 maart 2008
P.2007.1523.F
nr. 171
Burgerlijke stuiting – Duur.
Wanneer het slachtoffer, voor de strafrechter, zijn vordering vóór de verjaring van de
strafvordering instelt, houdt de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering op te lopen
tot de beëindiging van het geding (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
12 maart 2008
P.2007.1523.F
nr. 171
Stuitingsdaad.
Een daad van stuiting van de verjaring werkt in rem, dit wil zeggen ze betreft het misdrijf
als dusdanig; zij geldt voor alle mededaders en medeplichtigen van hetzelfde misdrijf, al
waren zij in feite vreemd aan de daad van onderzoek en al worden ze pas later en zelfs
afzonderlijk vervolgd; de verjaringstuitende kracht van een daad van onderzoek strekt
zich ook uit tot de samenhangende feiten (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering.)
22 april 2008
P.2007.1866.N
nr. 241
Kamer van inbeschuldigingstelling – Uitspraak over verzoek tot opheffing van een
onderzoekshandeling – Verjaringstuitende kracht.
Een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet op het hoger
beroep van de verzoeker tot opheffing van een onderzoekshandeling met betrekking tot
zijn goederen, betreft een proceshandeling die verbonden is met het voorbereidend
onderzoek tot het in staat stellen van de zaak en heeft bijgevolg verjaringstuitende kracht
(Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
22 april 2008
P.2007.1866.N
nr. 241
Schorsingsgrond – Verstekvonnis – Verzet – Inleidende terechtzitting.
De inleiding van de zaak op de terechtzitting van het vonnisgerecht schorst de
verjaringstermijn van de strafvordering, ook al werd de zaak ingeleid op verzet (Art. 3
Wet 11 dec. 1998; Art. 24, 1° Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
22 april 2008
P.2008.0098.N
nr. 244

– 378 –
Verzet – Verzet ongedaan verklaard – Onderzoek door de rechter op verzet.
Wanneer het verzet ongedaan is verklaard omdat de eiser in verzet niet op de wettig
vastgestelde rechtszitting verschijnt, kan de rechter niet onderzoeken of de verjaring op
het ogenblik van de uitspraak van de verstekbeslissing was bereikt of bereikt zou zijn
geweest indien het verzet niet ongedaan was verklaard
28 mei 2008
P.2008.0246.F
nr. 325
Inleiding van de strafvordering in eerste aanleg – Duur van de schorsing.
De schorsing van de verjaring voortvloeiende uit de inleiding van de strafvordering in
eerste aanleg, blijft, als daartoe grond bestaat en buiten de gevallen die in art. 24 V.T.Sv.
zijn bepaald, in de versie toepasselijk op de feiten die vóór 1 september 2003 zijn
gepleegd, ook na het vonnis voortduren; zij kan evenwel niet langer duren dan een jaar en
wordt hoe dan ook slechts verlengd tot de dag waarop de zaak voor de appelrechters
wordt vastgesteld, ook als daar de verjaring van de strafvordering opnieuw gedurende
maximum één jaar kan worden geschorst, onder dezelfde voorwaarden als bij het
voormelde art. 24, 1°, zijn bepaald
3 september 2008
P.2008.0517.F
nr. 444
Probatieuitstel – Probatieopschorting – Vordering tot herroeping wegens niet–naleving
van de opgelegde voorwaarden.
De vordering tot herroeping van de probatieopschorting wegens niet–naleving van de
opgelegde voorwaarden en de vordering tot herroeping van het probatieuitstel wegens
niet–naleving van de opgelegde voorwaarden zijn een strafvordering; hun verjaring kan
worden gestuit en geschorst overeenkomstig de regels van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 13, § 6 en 14, § 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie.)
21 oktober 2008
P.2008.0473.N
nr. 565
Probatieuitstel – Probatieopschorting – Vordering tot herroeping wegens niet–naleving
van de opgelegde voorwaarden.
De vordering tot herroeping van de probatieopschorting wegens niet–naleving van de
opgelegde voorwaarden en de vordering tot herroeping van het probatieuitstel wegens
niet–naleving van de opgelegde voorwaarden zijn een strafvordering; hun verjaring kan
worden gestuit en geschorst overeenkomstig de regels van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 13, § 6 en 14, § 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie.)
21 oktober 2008
P.2008.0473.N
nr. 565
Probatieuitstel – Probatieopschorting – Vordering tot herroeping wegens niet–naleving
van de opgelegde voorwaarden – Schorsingsgrond voortvloeiend uit het instellen van de
strafvorderijng voor het vonnisgerecht – Toepassing.
De schorsingsgrond van de verjaring die voortvloeit uit het instellen van de strafvordering
voor het vonnisgerecht is noch op de vordering tot herroeping van de probatieopschorting,
noch op de vordering tot herroeping van het probatieuitstel, die na 1 sept. 2003 bij de
rechtbank aanhangig zijn gemaakt, toepasselijk
21 oktober 2008
P.2008.0473.N
nr. 565
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VERKIEZINGEN
Kieswetboek – Misdrijf – Onttrekking aan de aanwijzing als lid van een
stemopnemingsbureau of stembureau – Ogenblik waarop het misdrijf voltrokken is.
Het misdrijf van onttrekking aan de aanwijzing als lid van een stemopnemingsbureau of
kiesbureau, zoals bepaald in artikel 95, § 5, Kieswetboek, voltrekt zich de dag der
verkiezingen ook al heeft de dader voordien te kennen gegeven de in dat artikel bedoelde
aanwijzing te weigeren. (Artikelen 95, §§ 4 en 5 Kieswetboek.)
7 oktober 2008
P.2008.0324.N
nr. 526

VERMOEDENS
Feitelijk vermoeden – Toezicht door het Hof.
In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk toegelaten is, beoordeelt de
rechter de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt, in feite; het
Hof gaat enkel na of de rechter het begrip feitelijk vermoeden niet heeft miskend en, meer
bepaald, of hij uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen heeft gemaakt
die op de grondslag ervan niet kunnen worden verantwoord
9 mei 2008
C.2007.0438.F
nr. 284

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING
PROBATIEUITSTEL
Voorwaarde om een bepaalde opleiding te volgen – Koppeling aan de uitvoering van de
gevangenisstraf, de geldboete én het rijverbod – Vrijheidsberovende straf volledig met
uitstel – Andere straffen slechts gedeeltelijk met uitstel.
Artikel 1, § 3, Probatiewet dat bepaalt dat indien opschorting of uitstel van de
tenuitvoerlegging van de gehele gevangenisstraf of werkstraf wordt gelast, de bijzondere
voorwaarden onder meer kunnen bestaan in de verplichting om binnen twaalf maanden na
de dag waarop het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is gegaan, een bepaalde
opleiding te volgen, belet niet dat de bedoelde probatievoorwaarde kan gekoppeld worden
aan de uitvoering van de gevangenisstraf, de geldboete én het rijverbod wanneer de
vrijheidsberovende straf volledig en de andere straffen slechts gedeeltelijk met uitstel
worden uitgesproken. (Artikelen 1, § 3, en 8, §§ 1 en 2 Probatiewet, gewijzigd bij Wet 10
feb. 1994.)
9 september 2008
P.2008.0502.N
nr. 459
Vordering tot herroeping wegens niet–naleving van de opgelegde voorwaarden –
Verjaring – Schorsing – Schorsingsgrond voortvloeiend uit het instellen van de
strafvorderijng voor het vonnisgerecht – Toepassing.
De schorsingsgrond van de verjaring die voortvloeit uit het instellen van de strafvordering
voor het vonnisgerecht is noch op de vordering tot herroeping van de probatieopschorting,
noch op de vordering tot herroeping van het probatieuitstel, die na 1 sept. 2003 bij de
rechtbank aanhangig zijn gemaakt, toepasselijk
21 oktober 2008
P.2008.0473.N
nr. 565
Vordering tot herroeping wegens niet–naleving van de opgelegde voorwaarden – Aard.
De vordering tot herroeping van de probatieopschorting wegens niet–naleving van de
opgelegde voorwaarden en de vordering tot herroeping van het probatieuitstel wegens
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niet–naleving van de opgelegde voorwaarden zijn een strafvordering; hun verjaring kan
worden gestuit en geschorst overeenkomstig de regels van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 13, § 6 en 14, § 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie.)
21 oktober 2008
P.2008.0473.N
nr. 565

GEWONE OPSCHORTING
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Afwijzing van het
verzoek tot opschorting – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
De beslissing van het onderzoeksgerecht, die niet ingaat op het verzoek tot opschorting
van de uitspraak van de veroordeling, is geen beslissing die de opschorting toestaat of
weigert; dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering, noch werd zij gewezen inzake bevoegdheid of met
toepassing van artikel 135 of 235bis Wetboek van Strafvordering, zodat een onmiddellijk
cassatieberoep niet ontvankelijk is (Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 1 en 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie.)
11 maart 2008
P.2007.1717.N
nr. 168

PROBATIEOPSCHORTING
Probatievoorwaarden – Strengere probatievoorwaarden – Verbod om minderjarige te
ontvangen – Niet–openbare plaats – School.
Zonder dat de probatievoorwaarde daarom verstrengd wordt, kan, naargelang van de
omstandigheden van de zaak, het verbod om nog langer minderjarigen in een niet–
openbare plaats te ontvangen, gezien worden als scholen inbegrepen, aangezien
schoollokalen in de regel niet voor het publiek toegankelijk zijn (Art. 12 Wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.)
16 januari 2008
P.2007.1249.F
nr. 28
Probatievoorwaarden – Nadere omschrijving – Probatiecommissie – Beslissing – Hoger
beroep – Rechtbank van eerste aanleg – Beslissing – Cassatieberoep.
De op probatie gestelde persoon kan cassatieberoep instellen tegen de beslissing van de
rechtbank van eerste aanleg op het hoger beroep dat met toepassing van artikel 12
Probatiewet tegen de beslissing van de probatiecommissie is ingediend (Art. 407
Wetboek van Strafvordering; Art. 12 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting,
het uitstel en de probatie.)
16 januari 2008
P.2007.1249.F
nr. 28
Vordering tot herroeping wegens niet–naleving van de opgelegde voorwaarden –
Verjaring – Schorsing – Schorsingsgrond voortvloeiend uit het instellen van de
strafvorderijng voor het vonnisgerecht – Toepassing.
De schorsingsgrond van de verjaring die voortvloeit uit het instellen van de strafvordering
voor het vonnisgerecht is noch op de vordering tot herroeping van de probatieopschorting,
noch op de vordering tot herroeping van het probatieuitstel, die na 1 sept. 2003 bij de
rechtbank aanhangig zijn gemaakt, toepasselijk
21 oktober 2008
P.2008.0473.N
nr. 565
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Vordering tot herroeping wegens niet–naleving van de opgelegde voorwaarden – Aard.
De vordering tot herroeping van de probatieopschorting wegens niet–naleving van de
opgelegde voorwaarden en de vordering tot herroeping van het probatieuitstel wegens
niet–naleving van de opgelegde voorwaarden zijn een strafvordering; hun verjaring kan
worden gestuit en geschorst overeenkomstig de regels van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 13, § 6 en 14, § 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie.)
21 oktober 2008
P.2008.0473.N
nr. 565

VERVOER
GOEDERENVERVOER
Verlies van bagage.
Onder verlies van bagage wordt begrepen het verdwijnen van de goederen of de afgifte
ervan aan een andere persoon dan diegene die gerechtigd is op de afgifte. (Art. 18
Internationaal Verdrag 12 okt. 1929 tot het brengen van eenheid in enige bepalinge inzake
het internationaal luchtvervoer, getekend te Warschau.)
10 april 2008
C.2007.0074.N
nr. 217
Wegvervoer – Borgtocht van de vervoerder – Waarborg – Schulden – K.B. van 7 mei
2002 – Aard – Vervoerovereenkomsten.
Met het K.B. 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° K.B. 7 mei 2002.)
24 april 2008
C.2006.0353.N
nr. 248
Wegvervoer – Borgtocht van de vervoerder – Waarborg – Schulden – Werkzaamheden –
Begrip – Ondervervoerder – Verbintenissen van de vervoerder.
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 is niet het gevolg van een door de vervoerder verricht vervoer (Art. 21
K.B. 18 maart 1991.)
24 april 2008
C.2006.0353.N
nr. 248
Zeevervoer – Cognossement aan order – Cognossementhouder – Rechten.
Enkel de derde–houder van het cognossement aan order die kan aantonen dat hij het
cognossement door endossement of door een ononderbroken reeks van endossementen
heeft verkregen, kan de daaruit voortvloeiende rechten uitoefenen en is derhalve
vorderingsgerechtigd (Art. 89 Wet 21 aug. 1879 op de zee– en binnenvaart.)
28 november 2008
C.2007.0346.N
nr. 680
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VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
Appelrechter die de zaak ten onrechte naar de eerste rechter verwezen heeft – Gerecht op
verwijzing.
Wanneer het Hof de beslissing van de appelrechter vernietigt, op grond dat hij de zaak
onwettig naar de eerste rechter verwezen heeft, verwijst het de zaak naar een ander
gerecht in hoger beroep (Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
25 januari 2008
C.2007.0268.F
nr. 65
Onterechte beslissing in hoger beroep tot verwijzing naar de eerste rechter – Vernietiging
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 (Artikelen 1068 en 1110 Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2008
C.2007.0121.N
nr. 366
Verdere behandeling door hetzelfde hof van beroep.
Er is geen aanleiding tot verwijzing wanneer het Hof het arrest van het hof van beroep
vernietigt in zoverre het de zaak verwijst naar de eerste rechter en oordeelt dat de zaak
verder kan behandeld worden door dat hof van beroep (Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
5 september 2008
C.2007.0327.N
nr. 452

STRAFZAKEN
Correctionele rechtbank die zich ten onrechte onbevoegd ratione loci verklaarde –
Vernietiging – Verwijzing naar dezelfde rechtbank anders samengesteld.
Wanneer een correctionele rechtbank zich in hoger beroep ten onrechte ratione loci
onbevoegd verklaarde wordt, na vernietiging van dat vonnis, de zaak verwezen naar
dezelfde rechtbank anders samengesteld
22 april 2008
P.2008.0250.N
nr. 245
Hof van assisen – Procedure op verwijzing na cassatie beperkt tot de uitspraak over de
straf – Akte van beschuldiging.
Geen wetsbepaling belet het openbaar ministerie de akte van beschuldiging die het reeds
had neergelegd bij een eerdere behandeling van de zaak voor een ander hof van assisen,
opnieuw neer te leggen bij de nieuwe behandeling van de zaak na een cassatie die beperkt
is tot de uitspraak over de straf. (Artikelen 241, 362 en 434 Wetboek van Strafvordering.)
3 juni 2008
P.2008.0447.N
nr. 340
Hof van assisen – Procedure op verwijzing na cassatie beperkt tot de uitspraak over de
straf – Nieuw debat.
Uit de artikelen 434, eerste lid, en 362 Wetboek van Strafvordering volgt dat, na een
cassatie die beperkt is tot de uitspraak over de straf, de rechtspleging nog enkel betrekking
heeft op het debat over de toepassing van de wet, en op de beslissing daaromtrent door het
nieuwe hof samen met de nieuwe jury; de taak van dit rechtscollege in deze fase van de
rechtspleging bestaat er nog alleen in de straf te bepalen op grond van de reeds regelmatig
gedane schuldigverklaring door een andere jury

– 383 –
3 juni 2008

P.2008.0447.N

nr. 340

Strafvordering – Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de
bijzondere opsporingsmethoden gelast door het – Bevoegdheid – Beslissing –
Cassatieberoep – Vernietiging – Uitbreiding van de cassatie – Verwijzing.
Wanneer het Hof een beslissing van het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, vernietigt waarbij de rechters zich bevoegd achtten om kennis te
nemen van de door de bodemrechter bevolen controle van de toegepaste bijzondere
opsporingsmethoden, breidt het Hof de cassatie uit tot de beslissing die de zaak onwettig
terug heeft verwezen naar het openbaar ministerie om de controle bepaald in artikel
235ter Wetboek van Strafvordering te doen verrichten, en tot de beschikking van de
raadkamer die de zaak naar de correctionele rechtbank heeft verwezen zonder dat de
voorafgaande controle van de bijzondere opsporingsmethoden was gebeurd (Artikelen
189ter, 235ter en 408, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547
Vernietigde beslissing – Rechter op verwijzing – Nieuw onderzoek van de zaak.
De vernietiging van een beslissing verbiedt de rechter op verwijzing niet om zich te
voegen naar de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak door het gerecht
waarvan de beslissing werd vernietigd; behalve het geval dat bij art. 1120, Ger.W. is
bepaald, verbiedt zij hem evenmin om rechtens overeenkomstig de vernietigde beslissing
uitspraak te doen.
22 oktober 2008
P.2007.1451.F
nr. 571

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
ALGEMEEN
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van de Procureur–
generaal bij het Hof van Beroep – Onttrekking aan de rechter – Beoordelingscriteria.
Het Hof van Cassatie verwerpt het verzoek tot onttrekking van de zaak uitgaande van de
procureur–generaal bij het hof van beroep in het belang van een goede rechtsbedeling
wanneer het vaststelt dat de rechter die reeds meer dan zes maanden verzuimd heeft de
zaak te berechten die hij in beraad genomen heeft, waarschijnlijk de beslissing zal wijzen
op korte termijn. (Artikelen 648, 4°, en 652 Gerechtelijk Wetboek.)
17 januari 2008
C.2007.0631.N
nr. 32
Onttrekking aan de rechter – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten –
Termijn van zes maanden – Berekening.
De termijn van zes maanden gedurende dewelke de rechter verzuimt de zaak te berechten,
die dient verstreken te zijn alvorens de procureur–generaal bij het hof van beroep kan
vorderen dat de zaak hem wordt onttrokken, wordt niet geschorst tijdens het gerechtelijk
verlof. (Artikelen 648, 4°, en 652 Gerechtelijk Wetboek.)
17 januari 2008
C.2007.0631.N
nr. 32
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van de procureur–
generaal bij het hof van beroep – Onttrekking aan de rechter – Beoordelingscriteria.
Op verzoek van de procureur–generaal bij het hof van beroep onttrekt het Hof van
Cassatie de zaak aan de rechter in het belang van een goede rechtsbedeling, wanneer het
vaststelt dat uit de verklaring van de voorzitter van de rechtbank blijkt dat de betrokken
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magistraat ontlast werd van de meeste van de normale opdrachten die op een magistraat
rusten maar er desondanks niet in slaagt projecten af te leveren binnen de normale
tijdsgrenzen, en de rechter zelf geen uitlegging geeft aan de vertraging die zou kunnen
wettigen dat hij de zaak meer dan zes maand in beraad hield (Artikelen 648, 4°, en 652
Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2008.0019.N
nr. 95
Onttrekking aan de rechter – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten –
Termijn van zes maanden – Gerechtelijk verlof.
De termijn van zes maanden gedurende dewelke de rechter verzuimt de zaak te berechten,
die dient verstreken te zijn alvorens de procureur–generaal bij het hof van beroep kan
vorderen dat de zaak hem wordt onttrokken, wordt niet geschorst tijdens het gerechtelijk
verlof (Artikelen 648, 4°, en 652 Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2008.0019.N
nr. 95
Verzoekschrift tot onttrekking – Gronden – Gewettigde verdenking – Leden die in het
verleden met de betrokkene hebben gezeteld.
De enkele omstandigheid dat een zaak beoordeeld wordt door personen die in het
verleden met de verzoeker hebben gezeteld, is niet van aard noodzakelijk een gewettigde
verdenking te doen ontstaan; om na te gaan of een onttrekking vereist is, moeten alle
gegevens in acht worden genomen, zoals de aard van de rechtspleging en de banden die
structureel en feitelijk bestaan tussen de leden van de instelling van wie de onttrekking
wordt gevraagd. (Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
10 april 2008
C.2008.0090.N
nr. 218
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van een partij –
Onttrekking aan de rechter – Vertraging te wijten aan organisatorische problemen van de
rechtbank.
Wanneer het Hof vaststelt dat de organisatorische problemen van de rechtbank waarvan
de betrokken rechter deel uitmaakt, de vertraging in het uitspreken van het vonnis kunnen
uitleggen, verantwoordt zulks nog niet dat de zaak aan dezelfde rechtbank zou moeten
toebedeeld blijven, zodat het Hof de zaak aan die rechtbank onttrekt om ze naar een
andere rechtbank van hetzelfde ressort te verwijzen. (Art. 648, 4° Gerechtelijk Wetboek.)
24 april 2008
C.2008.0103.N
nr. 250
Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten – Verzoek tot onttrekking –
Vonnis tot heropening van het debat – Aard.
Wanneer een vonnis werd gewezen daags na de neerlegging van het verzoekschrift tot
onttrekking van de zaak aan de rechter wegens verzuim van meer dan zes maanden om de
zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten, is er in beginsel geen reden meer tot
onttrekking; de aard van de genomen beslissing – een schijnbaar weinig ingrijpende
heropening van het debat – verantwoordt nog niet dat een zo ingrijpende maatregel wordt
genomen als een onttrekking van de zaak, waaromtrent het kan verwacht worden dat de
rechtbank die bij voorrang zal behandelen, zodat het recht van de verzoeker op een
uitspraak niet langer zal worden miskend. (Art. 648, 4° Gerechtelijk Wetboek.)
26 juni 2008
C.2008.0210.N
nr. 405

– 385 –
BURGERLIJKE ZAKEN
Wettige verdenking – Verzoek – Ontvankelijkheid.
Het verzoek dat grieven aanvoert die enkel berusten op de veronderstelling dat de rechters
partijdig zijn, is kennelijk niet ontvankelijk wanneer het niet aangeeft in hoeverre de
veronderstelde partijdigheid zou bestaan ten aanzien van alle magistraten van de
rechtbank waaraan de onttrekking door de eiser wordt gevorderd (Art. 659 Gerechtelijk
Wetboek.)
1 februari 2008
C.2008.0012.F
nr. 79
Samenhang – Verschillende vorderingen of punten van een vordering – Samenvoeging –
Bevoegdheid – Voorrangsregels.
Vermits artikel 566 van het Gerechtelijk Wetboek voor de samenhang van vorderingen
enkel verwijst naar de voorrangsregels bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5°, van
het Gerechtelijk Wetboek en niet naar het derde lid van artikel 565 van dit wetboek,
kunnen verschillende vorderingen of verschillende punten van een vordering tussen twee
of meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor verschillende rechtbanken zouden
moeten worden gebracht, indien zij samenhangend zijn, voor éénzelfde rechtbank worden
samengevoegd volgens de voorrangsregels die zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2°
tot 5°, van het Gerechtelijk Wetboek en niet voor de rechtbank die voor één van die
vorderingen of punten van de vordering uitsluitend bevoegd is als niet is voldaan aan de
voorrangsregels die zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5°, van dit wetboek
(Artikelen 565, tweede lid, 2° tot 5°, en 566 Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2004.0418.N
nr. 90
Aanhangig geding – Samenvoeging van vorderingen – Rechtbank waartoe men zich eerst
wendt – Voorrang.
Artikel 565, tweede lid, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarnaar artikel 566 van dit
wetboek verwijst, en dat voorziet dat de rechtbank waartoe men zich eerst wendt voorrang
heeft boven die waarvoor de zaak later wordt aangebracht, betreft het geval dat
vorderingen of punten van de vordering behoren tot de bevoegdheid van rechtbanken van
dezelfde rang; deze voorrangsregel kan niet toegepast worden wanneer de vorderingen
behoren tot de bevoegdheid van verschillende rechtbanken. (Artikelen 565, tweede lid, 5°,
en 566 Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2004.0418.N
nr. 90
Gewettigde verdenking – Partij die haar ambt op de rechtbank uitoefent.
De betrekkingen tussen een magistraat en zijn ambtgenoten van hetzelfde gerecht zijn een
omstandigheid die bij de partijen en bij derden een gewettigde verdenking kan doen
ontstaan over de onpartijdigheid van de rechters die uitspraak moeten doen; de
bekommernis om die verdenking te voorkomen, rechtvaardigt dat de zaak aan dat gerecht
wordt onttrokken (Art. 659 Gerechtelijk Wetboek.)
8 februari 2008
C.2007.0592.F
nr. 99
Volstrekte bevoegdheid – Beslissing tot verwijzing – Geen hoger beroep – Beslissing van
de rechter op verwijzing – Hoger beroep.
Wanneer geen hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis waarin de rechtbank van eerste
aanleg, krachtens de artikelen 639, derde lid, en 660, Ger. W., over haar bevoegdheid
uitspraak heft gedaan en de zaak naar de arbeidsrechtbank van hetzelfde arrondissement
verwezen heeft, kan het arrest van het arbeidshof dat uitspraak doet over het hoger beroep
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tegen de beslissing van laatstgenoemde rechtbank, niet wettig beslissen dat de
arbeidsgerechten niet bevoegd waren om kennis te nemen van het geschil en evenmin dat
de zaak verwezen moet worden naar het Hof van Beroep te Brussel (Artikelen 639, derde
lid, en 660 Gerechtelijk Wetboek.)
3 maart 2008
C.2005.0476.F
nr. 148
Onttrekking – Gewettigde verdenking – Geadieerd rechtscollege – Rechtbank van
koophandel – Rechters in handelszaken – Partijen in het geding.
De enkele omstandigheid dat de voorzitter van de rechters in handelszaken en twee
rechters in handelszaken bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel in een geding voor
die rechtbank betrokken zijn, is niet van aard om bij derden gewettigde verdenking van
partijdigheid betreffende die rechtbank in het algemeen te doen rijzen; op het eerste
gezicht blijft het kennelijk mogelijk een kamer van de Rechtbank van Koophandel te
Brussel samen te stellen met rechters in handelszaken tegen wie, in de gegeven
omstandigheden, geen redelijke verdenking kan worden opgeworpen
22 juli 2008
C.2008.0298.N
nr. 424

STRAFZAKEN
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Hoger beroep – Gewettigde
verdenking – Onttrekking van de zaak aan de kamer van inbeschuldigingstelling –
Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling van een ander rechtsgebied –
Gevolg – Bevoegde vonnisgerechten.
Wanneer het Hof overeenkomstig artikel 542 Wetboek van Strafvordering een zaak aan
een kamer van inbeschuldigingstelling onttrekt om ze toe te vertrouwen aan de kamer van
inbeschuldigingstelling van een ander rechtsgebied, geldt de verwijzing ook voor de
vonnisgerechten die verder in de zaak moeten optreden (Art. 524 Wetboek van
Strafvordering.)
29 april 2008
P.2008.0387.N
nr. 259
Gewettigde verdenking – Beklaagde veroordeeld wegens inbreuken op het Wegverkeer –
Hoger beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie – Beklaagde die
hoofdgriffier is van de rechtbank die van zijn hoger beroep kennis moet nemen.
De omstandigheid dat een beklaagde, die schuldig werd bevonden aan inbreuken op de
Wegverkeerswet en op de Wegcode, hoger beroep aantekende tegen het vonnis van de
politierechtbank dat hem tot geldboete en rijverbod veroordeelde, daarin gevolgd door het
openbaar ministerie, zelf hoofdgriffier is bij de rechtbank van eerste aanleg die van het
hoger beroep kennis moet nemen, kan bij de partijen en derden ernstige twijfel doen rijzen
met betrekking tot de onafhankelijkheid en objectiviteit van het te wijzen vonnis zodat op
grond van die redenen de verwijzing naar een andere correctionele rechtbank verantwoord
is. (Art. 542 Wetboek van Strafvordering.)
20 mei 2008
P.2008.0659.N
nr. 306
Gewettigde verdenking – Rechtscollege waaraan de zaak onttrokken is – Verzoekschrift –
Kennelijk niet ontvankelijk.
Het verzoekschrift tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere, wegens
gewettigde verdenking, terwijl de zaak aan het aangeklaagde rechtscollege is onttrokken
op het ogenblik dat het Hof uitspraak dient te doen, is kennelijk niet ontvankelijk bij
gebrek aan bestaansreden (Artikelen 542, 544 en 545 Wetboek van Strafvordering.)
3 december 2008
P.2008.1716.F
nr. 695
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TUCHTZAKEN
Tuchtraad voor advocaten van het rechtsgebied van het hof van beroep – Voorzitter –
Vordering tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking – Klager –
Hoedanigheid om in rechte op te treden.
De klager beschikt niet over de vereiste hoedanigheid om een vordering in te dienen tot
onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking aan de voorzitter van de
Tuchtraad voor advocaten van het rechtsgebied van het hof van beroep. (Art. 650
Gerechtelijk Wetboek.)
8 juli 2008
C.2008.0280.F
nr. 421

VERZEKERING
ALGEMEEN
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds –
Terugvordering van verleende prestaties – Eigen recht van de verzekeringsinstelling.
Uit de artikelen 80, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle op de verzekeringsondernemingen, artikel 17, § 1, 5°, van het koninklijk besluit
van 16 december 1981 en artikel 136, § 2, achtste lid, van de ZIV – wet volgt dat de
verzekeringsinstelling alleen over een eigen recht van terugvordering beschikt in de
gevallen en in dezelfde mate als de benadeelde recht zou hebben op vergoeding ten laste
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, zodat de omstandigheid dat de
verzekeringsinstelling van haar eigen recht gebruik maakt, de verplichtingen van het
Fonds niet kan verzwaren in vergelijking met de verplichtingen die het zou hebben indien
de benadeelde zelf vergoeding van zijn schade zou vorderen (Artikelen 79 en 80 Wet van
9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen; Art. 80, § 1, eerste en
tweede lid Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen;
Art. 17, § 1, 5° K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de
artikelen 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen; Art. 136, § 2, achtste lid K.B. 14 juli 1994 houdende
coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
17 november 2008
C.2008.0117.N
nr. 636
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds –
Terugvordering van verleende prestaties – Eigen recht van de verzekeringsinstelling –
Uitsluiting van de benadeelde.
Wanneer de benadeelde uitgesloten is van het recht van vergoeding ten laste van het
Fonds op grond van artikel 17, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981, kan
het Fonds niet gehouden zijn tot terugbetaling aan de verzekeringsinstelling van de
prestaties die deze heeft verleend aan de benadeelde (Artikelen 79 en 80 Wet van 9 juli
1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen; Art. 80, § 1, eerste en
tweede lid Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen;
Art. 17, § 1, 5° K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de
artikelen 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen; Art. 136, § 2, achtste lid K.B. 14 juli 1994 houdende
coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
17 november 2008
C.2008.0117.N
nr. 636
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Verzekeringsovereenkomst lichamelijke schade – Uitsluitingsgrond – Bewijslast.
Het arrest dat, zonder rechtsgeldig bekritiseerd te worden, oordeelt dat een gebeurtenis
een grond tot uitsluiting van de verzekeringsdekking vormt, keert de bewijslast niet om
wanneer het beslist dat de verzekeraar het bestaan van de uitsluitingsgrond dient aan te
tonen (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 1315 Burgerlijk Wetboek.)
24 november 2008
C.2006.0392.F
nr. 656

LANDVERZEKERING
Vrijstelling van de verzekeraar – Opzettelijk veroorzaakt schadegeval – Toepassing.
De omstandigheid dat de rechter oordeelt dat een schadeverwekkend feit ten laste van de
beklaagde bewezen is maar dat deze zich, op het ogenblik dat hij dat feit pleegt, in een
ernstige staat van geestesstoornis bevindt die hem ongeschikt maakt tot het controleren
van zijn daden, zodat de rechter die beklaagde op grond van de in art. 71 Strafwetboek
bepaalde schulduitsluitingsgrond vrijspreekt, sluit volstrekt uit dat de vrijgesproken dader
"het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt", zoals bedoeld in art. 8, eerste lid, Wet
Landverzekeringsovereenkomst. (Art. 71 Strafwetboek; Art. 8, eerste lid Wet 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
12 februari 2008
P.2007.1185.N
nr. 103
Vrijstelling van de verzekeraar – Opzettelijk veroorzaakt schadegeval.
Een schadegeval is opzettelijk veroorzaakt in de betekenis van art. 8, eerste lid, Wet
Landverzekeringsovereenkomst, wanneer de verzekerde wetens en willens een daad stelt
of zich ervan onthoudt en zijn risicodragende handelwijze een redelijkerwijze
voorzienbare schade aan een derde veroorzaakt (Art. 8, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
12 februari 2008
P.2007.1185.N
nr. 103
Subrogatie – Afstammeling van de verzekerde – Verhaal.
Het arrest, dat zonder kwaad opzet bij de zoon van de verzekerde vast te stellen, hem
veroordeelt om aan de verzekeraar de vergoeding terug te betalen die deze aan zijn vader
heeft uitgekeerd, schendt artikel 41, vierde lid, W. 25 juni 1992, dat een bepaling van
dwingend recht is. (Art. 41, vierde lid Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
11 april 2008
C.2006.0492.F
nr. 222
Verhaal van de verzekeraar – Verplichting tot kennisgeving van zijn voornemen.
Artikel 88, tweede lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,
impliceert dat de verzekeraar, teneinde zijn recht op verhaal niet te verliezen, aan de
betrokken persoon duidelijk en ondubbelzinnig kennis moet geven van zijn voornemen
om verhaal in te stellen
(Art. 88, tweede lid Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
14 april 2008
C.2007.0380.N
nr. 224
Omvang van de dekking – Interest en kosten – Lopende overeenkomsten – Toepassing –
Maatstaf.
Aangezien artikel 82 W. 25 juni 1992 van toepassing is op een lopende overeenkomst,
regelt het de omvang van de ingevolge dat artikel verschuldigde dekking, mits de gedekte
schadeverwekkende gebeurtenis zich heeft voorgedaan na het tijdstip waarop die bepaling
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op die overeenkomst toepasbaar is geworden (Art. 82 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
18 april 2008
C.2006.0564.F
nr. 232
Burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering – Betaling door de verzekerde buiten een
gerechtelijke procedure om – Vorderingsrecht van de verzekerde tegen de verzekeraar –
Verjaring – Aanvang.
Ingeval een verzekerde het bedrag van de schade, buiten een gerechtelijke procedure om,
betaalt aan de benadeelde, zodat deze geen belang meer heeft bij het instellen van een
rechtsvordering, is deze betaling door de verzekerde het voorval dat zijn vorderingsrecht
tegen de verzekeraar doet ontstaan en begint de verjaring vanaf de datum van die betaling
te lopen (Art. 34, § 1, eerste, tweede en derde lid Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
28 november 2008
C.2008.0016.N
nr. 682

W.A.M.–VERZEKERING
Motorvoertuig dat op de openbare weg in het verkeer is.
Elk motorvoertuig dat op de openbare weg in het verkeer is, moet verzekerd zijn
overeenkomstig de WAM–wet. (Artikelen 1, en 2, § 1 Wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
22 januari 2008
P.2007.1699.N
nr. 49
Artikel 29bis W.A.M.–wet – Verkeersongeval – Sportwedstrijd.
Uit de omstandigheid dat het betrokken motorrijtuig op het ogenblik van het ongeval
deelneemt aan een sportwedstrijd, kan niet worden afgeleid dat dit ongeval geen
verkeersongeval is. (Art. 29bis, § 1, eerste lid Wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
25 januari 2008
C.2007.0261.F
nr. 64
Artikel 29bis W.A.M.–wet – Verkeersongeval.
Het begrip verkeersongeval in de zin van art. 29bis W.A.M.–wet, betreft zowel een
wegverkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is dat op de openbare weg rijdt,
als een soortgelijk ongeval op de terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek en op de
terreinen die niet toegankelijk zijn voor het publiek maar wel voor een zeker aantal
personen
(Art. 29bis, § 1, eerste lid Wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
25 januari 2008
C.2007.0261.F
nr. 64
Verzekeraar – Dekkingsplicht – Omvang – Vervangingsvoertuig – Verzekerde
bestuurders.
De verplichting van de W.A.M.–verzekeraar om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van iedere bestuurder te dekken geldt enkel met betrekking tot het in de polis omschreven
motorrijtuig, zodat de verzekeraar niet verplicht is de burgerlijke aansprakelijkheid te
dekken van andere personen dan de verzekeringnemer, diens echtgenoot en inwonende
kinderen, wanneer die andere personen een motorrijtuig besturen dat het in de polis
omschreven motorrijtuig tijdelijk vervangt (Artikelen 1, 2, 3, § 1, en 16, eerste lid Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
31 januari 2008
C.2006.0186.N
nr. 75
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Benelux–Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen – Gemeenschappelijke bepalingen – Toepassingsgebied –
Vervangingsvoertuig.
De Gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de Benelux–overeenkomst van 24 mei
1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
voorzien niet in een regeling betreffende een uitbreiding van de waarborg buiten het
gebruik van het in de verzekeringsovereenkomst omschreven motorrijtuig (Artikelen 1, 2,
en 3, § 1 Benelux–overeenkomst 24 mei 1966.)
31 januari 2008
C.2006.0186.N
nr. 75
Vervangingsvoertuig – Bestuurders – Afwezigheid van verzekering – Tegenstelbaarheid –
Benadeelden.
De afwezigheid van verzekering voor andere personen dan de verzekeringnemer, diens
echtgenoot en inwonende kinderen, wanneer die andere personen een vervangingsvoertuig
besturen, is geen exceptie bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de W.A.M. 1989 en kan
door de verzekeraar aan de benadeelden tegengeworpen worden (Art. 16, eerste lid Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
31 januari 2008
C.2006.0186.N
nr. 75
Verkeersongeval – Schade.
Het begrip schade geleden door het slachtoffer van een verkeersongeval, in de zin van
artikel 29bis van de W.A.M. 1989, moet beoordeeld worden in het licht van de artikelen
2, § 1, en 3, § 1 van die wet; de draagwijdte van laatstgenoemde bepalingen moet bepaald
worden overeenkomstig de uitlegging door het Benelux–Gerechtshof van de artikelen 2, §
1, en 3, met een soortgelijke inhoud, van de gemeenschappelijke bepalingen behorende bij
de Benelux–overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, volgens welke uitlegging beslissend
is of de schade door het motorrijtuig is veroorzaakt op een wijze die karakteristiek is voor
schadeveroorzaking door een motorrijtuig in het verkeer. (Artikelen 2, § 1, 3, § 1, en
29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
15 mei 2008
C.2007.0306.N
nr. 297
Vergoedingsplicht – Verkeersongeval – Begrip – Wedstrijd – Afgesloten circuit.
Een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis van de W.A.M. 1989 is het ongeval dat
zich voordoet op de openbare weg en op de terreinen, zij het privé, die toegankelijk zijn
voor een aantal personen die het recht hebben om er te komen; uit de omstandigheid dat
het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens een snelheids–, regelmatigheids– of
behendigheidsrit of –wedstrijd op een afgesloten circuit kan niet worden afgeleid dat het
ongeval geen verkeersongeval is in de zin van voornoemde bepaling (Art. 29bis Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
15 mei 2008
C.2007.0306.N
nr. 297
Artikel 29bis W.A.M.–wet – Verkeersongeval – Voertuigen aan spoorstaven verbonden –
Arrest van het Grondwettelijk Hof – Ongrondwettigheid – Bekendmaking –
Toepasselijkheid van de wet.
De eisen van het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij in de wettelijke bepalingen
en van de rechtszekerheid verzetten zich ertegen dat de verplichting tot schadeloosstelling
die is bepaald in artikel 29bis, § 1, van de WAM–wet van toepassing is op
verkeersongevallen met voertuigen die aan spoorstaven verbonden zijn, en die zich
hebben voorgedaan voor de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof, dat
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de ongrondwettigheid vaststelt van dat artikel in zoverre het die voertuigen uitsluit van het
stelsel van vergoeding waarin het voorziet (Art. 29bis, § 1 Wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
5 juni 2008
C.2006.0019.N
nr. 346
Vergoeding van schade – Uitsluiting – Slachtoffer ouder dan 14 jaar dat het ongeval en
zijn gevolgen gewild heeft – Rechthebbenden van het slachtoffer.
Uit artikel 29bis, § 1, van de WAM–wet, dat de rechten van de rechthebbenden wil
afstemmen op de rechten van het slachtoffer, volgt dat wanneer het slachtoffer krachtens
het zesde lid van artikel 29, § 1, van de WAM–wet, geen recht heeft op vergoeding, zijn
rechthebbenden evenmin aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade die zij
lijden door het letsel of het overlijden van het slachtoffer
26 juni 2008
C.2007.0494.N
nr. 407
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Niet verzekerd motorvoertuig –
Rechthebbende van de eigenaar van het motorvoertuig – Vordering van de eigen schade –
Vergoeding.
De rechthebbenden van de eigenaar van een niet verzekerd motorvoertuig dat de schade
heeft veroorzaakt, die, als gevolg van de in artikel 29bis, §1, van de W.A.M.–wet
bedoelde schade van deze eigenaar, eigen schade lijden omwille van hun band met hem
(Art. 17, § 1, 3° K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de
artikelen 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen; Art. 80, § 1, eerste lid Wet van 9 juli 1975 betreffende
controle bij de verzekeringsondernemingen; Art. 29bis, § 1, eerste en derde lid Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
19 september 2008
C.2007.0357.N
nr. 487
Verzekeringsovereenkomst – Bewijs van het bestaan van de overeenkomst – Derde die de
verzekeringsovereenkomst aanvoert.
Artikel 10 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, volgens welk de
verzekeringsovereenkomst tussen partijen door geschrift wordt bewezen, is niet
toepasselijk op de derde die, wanneer hij een verzekeringsovereenkomst aanvoert die de
schade dekt die hij heeft geleden en de hoofdelijke veroordeling vordert van de
aansprakelijke en diens verzekeraar, tegen hen het bestaan van de overeenkomst met alle
rechtsmiddelen mag bewijzen, met inbegrip van getuigen en vermoedens.
24 september 2008
P.2008.0728.F
nr. 503
Lichamelijke letsels – Vergoedingsplicht – Verkeersongeval – Motorrijtuig – Tweede
motorrijtuig – Betrokkenheid.
Wanneer het slachtoffer wordt aangereden door een motorrijtuig en vervolgens op een
ander motorrijtuig terecht komt, maken zowel de aanrijding door het eerste motorrijtuig
als het daaropvolgende contact van het slachtoffer met het tweede motorrijtuig deel uit
van eenzelfde verkeersongeval; de omstandigheid dat het tweede motorrijtuig, waarop het
slachtoffer is terecht gekomen, geen rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de
aanrijding door het eerste motorrijtuig, belet niet dat het een rol kan spelen in het
verkeersongeval en dus betrokken kan zijn bij dat ongeval. (Art. 29bis, § 1 Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
3 oktober 2008
C.2007.0130.N
nr. 524
Lichamelijke letsels – Vergoedingsplicht – Verkeersongeval – Motorrijtuig –
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Betrokkenheid.
Een motorrijtuig is betrokken bij een verkeersongeval wanneer het daarin enige rol heeft
gespeeld; hiervoor is niet vereist dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de
aanwezigheid van het motorrijtuig en het ontstaan van het verkeersongeval (Art. 29bis, §
1 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
3 oktober 2008
C.2007.0130.N
nr. 524
Bestuurder – Vergoedinguitsluiting – Schade.
Artikel 29bis, W.A.M.–wet maakt geen onderscheid naargelang de bestuurder van het
betrokken voertuig aanspraak maakt op rechtstreeks door hem, dan wel als rechthebbende
van een zwakke weggebruiker–slachtoffer geleden schade; de regel die uitsluit dat de
bestuurder van een motorrijtuig zich kan beroepen op deze bepaling houdt dan ook geen
uitzondering in voor het geval de bestuurder een vergoeding vraagt als zodanige
rechthebbende (Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen.)
21 november 2008
C.2008.0144.N
nr. 655
Ongeval – Slachtoffer gedekt door een verzekering – Weerslag – Verzekeraar – Verhaal
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Benadeelde.
Wanneer een ongeval veroorzaakt wordt door een niet–verzekerde bestuurder, heeft de
benadeelde die gedekt wordt door een schadeverzekering, voor de gedekte schade geen
enkel verhaal tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; de verzekeraar kan
derhalve niet gesubrogeerd worden in rechten die zijn verzekerde zelf niet tegen het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kan doen gelden en kan bijgevolg niet
gelijkgesteld worden met een benadeelde in de zin van art. 80, 1°, 3°, W. 9 juli 1975 (Art.
80, § 1, 3° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen;
Artikelen 1249 tot 1252 Burgerlijk Wetboek.)
24 november 2008
C.2007.0432.F
nr. 658
Ongeval – Slachtoffer gedekt door een verzekering – Schadeverzekering – Gedekte schade
– Subrogatoir verhaal – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
De verzekeraar van de schade die vergoed kan worden volgens de regels van de
aquiliaanse aansprakelijkheid en die gesubrogeerd wordt in de rechten van het slachtoffer
van een wegverkeersongeval, beschikt t.a.v. het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
niet over een subrogatoir verhaal tot terugbetaling van de bedragen die hij t.g.v. het
ongeval heeft uitgekeerd (Artikelen 79 en 80 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij
de verzekeringsondernemingen; Artikelen 14 en 16 K.B. 16 dec. 1981 houdende
inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen.)
24 november 2008
C.2007.0432.F
nr. 658
Schade veroorzaakt door een gestolen voertuig – Niet–verzekering – Vervolging voor het
strafgerecht – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Tussenkomst – Herstel van de
schade – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Burgerlijke partijstelling tegen de
aansprakelijke persoon – Grondslag.
Wanneer het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds voor het strafgerecht tussenkomt
om de schade te vergoeden van de slachtoffers van een ongeval dat door de bestuurder
van een gestolen voertuig is veroorzaakt en waarvan, wegens die diefstal, de burgerlijke
aansprakelijkheid niet was verzekerd, vergoedt het de voormelde schade wegens niet–
verzekering en kan het zich, bijgevolg, burgerlijke partij stellen tegen degene die voor die
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schade aansprakelijk is om de terugbetaling te verkrijgen van de bedragen die het door
zijn veroordeling aan de benadeelden diende te betalen. (Artikelen 19bis–11, § 1, 4°, en
19bis–17, eerste lid Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.)
10 december 2008
P.2008.0867.F
nr. 715

VERZET
Strafzaken – Strafvordering – Verstekvonnis zonder hoger beroep van het openbaar
ministerie – Verzet van de beklaagde – Vonnis op dat verzet – Hoger beroep van de
beklaagde – Hoger beroep van het openbaar ministerie – Verzwaring van de bij verstek
uitgesproken straf.
Wanneer het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld tegen een bij verstek
gewezen vonnis, kan de appelrechter, op de hogere beroepen van de beklaagde en het
openbaar ministerie tegen op verzet gewezen vonnis, de straf die door het verstekvonnis is
uitgesproken, niet verzwaren, zelfs niet om een door de appelrechter opgemerkte
nalatigheid recht te zetten (Artikelen 187, 188 en 202 Wetboek van Strafvordering.)
5 maart 2008
P.2007.1769.F
nr. 156
Buitengewone termijn – Beslissing bij verstek – Betekening in een buitenlandse
gevangenis – Gebrek aan informatie over de mogelijke rechtsmiddelen.
Wanneer een verstekbeslissing aan de beklaagde in een buitenlandse gevangenis is
betekend, zonder dat hij is ingelicht over de wijze waarop hij zich tegen deze beslissing
kon voorzien, blijft deze betekening zonder gevolg en kan zij bijgevolg de buitengewone
termijn om verzet aan te tekenen niet doen ingaan. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 april 2008
P.2008.0051.F
nr. 214
Strafzaken – Verstekbeslissing – Strafrechtelijke veroordeling – Vaste vergoeding –
Verzet van de beklaagde – Uitspraak op verzet – Strafrechtelijke veroordeling –
Verhoging van de vaste vergoeding – Wettigheid.
De veroordeling tot betaling van de vergoeding die door de rechter, met toepassing van
art. 77, tweede lid, K.B. 27 april 2007, houdende algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken, aan iedere veroordeelde wordt opgelegd, is onderworpen aan
de relatieve uitwerking van het verzet; het verbod voor de rechter om de toestand van
degene die het rechtsmiddel indient hoe dan ook te verzwaren vergeleken met de bij
verstek gewezen beslissing, heeft tot gevolg dat de ambtshalve veroordelingen die de
verplichte aanvulling van de straffen zijn, al evenmin als deze straffen, voor het eerst op
het verzet van de beklaagde kunnen worden verhoogd of uitgesproken
7 mei 2008
P.2008.0141.F
nr. 276
Strafzaken – Verstekbeslissing – Verzet – Beslissing over de ontvankelijkheid van het
verzet – Latere beslissing over de grond van de zaak – Samenstelling van het
rechtscollege.
In strafzaken moeten de magistraten die uitspraak doen over de ontvankelijkheid van het
verzet, niet dezelfden zijn als degenen die later over de grond van de zaak beslissen (Art.
187 Wetboek van Strafvordering; Art. 779 Gerechtelijk Wetboek.)
7 mei 2008
P.2008.0141.F
nr. 276

– 394 –
Strafzaken – Vonnis of arrest op verzet – Samenstelling van het rechtscollege.
In strafzaken moet een vonnis of een arrest op verzet niet door hetzelfde rechtscollege
worden gewezen als het rechtscollege dat bij verstek uitspraak heeft gedaan (Art. 187
Wetboek van Strafvordering; Art. 779 Gerechtelijk Wetboek.)
7 mei 2008
P.2008.0141.F
nr. 276
Strafzaken – Verzet ongedaan verklaard – Gevolg – Verjaring van de strafvordering –
Onderzoek door de rechter op verzet.
Wanneer het verzet ongedaan is verklaard omdat de eiser in verzet niet op de wettig
vastgestelde rechtszitting verschijnt, kan de rechter niet onderzoeken of de verjaring op
het ogenblik van de uitspraak van de verstekbeslissing was bereikt of bereikt zou zijn
geweest indien het verzet niet ongedaan was verklaard
28 mei 2008
P.2008.0246.F
nr. 325
Strafzaken – Strafvordering – Verstekvonnis zonder hoger beroep vanwege het openbaar
ministerie – Verzet van de beklaagde – Vonnis op dat verzet – Hoger beroep van de
beklaagde – Hoger beroep door het openbaar ministerie – Verzwaring van de bij verstek
opgelegde straf – Verbeurdverklaring.
Wanneer het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld tegen een
verstekvonnis, kan de appelrechter, op de hogere beroepen van de beklaagde en het
openbaar ministerie tegen het vonnis op verzet, de straf die door het verstekvonnis is
opgelegd niet verzwaren (Artikelen 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering.)
11 juni 2008
P.2008.0614.F
nr. 364
Strafzaken – Strafvordering – Verstekvonnis zonder hoger beroep vanwege het openbaar
ministerie – Verzet van de beklaagde – Vonnis op dat verzet – Hoger beroep van de
beklaagde – Hoger beroep door het openbaar ministerie – Verbod om de toestand van de
eiser op verzet te verzwaren – Ambtshalve veroordelingen – Borg.
Het verbod voor de rechter om, hoe dan ook, de toestand van de beklaagde te verzwaren
ten opzichte van de beslissing bij verstek, heeft tot gevolg dat de ambtshalve
veroordelingen die de verplichte aanvulling van de straffen uitmaken of aan de Staat de
borgsom toewijzen die in het kader van de voorlopige hechtenis is gestort, evenmin als de
straffen, voor het eerst op het verzet van de beklaagde kunnen worden verhoogd of
uitgesproken (Artikelen 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering.)
11 juni 2008
P.2008.0614.F
nr. 364
Strafzaken – Strafvordering – Verzet van de beklaagde – Hoger beroep van de beklaagde
– Verzetdoende partij – Toestand – Verzwaring – Begrip – Herhaling.
De toestand van de verzetdoende partij kan, op het door haar aangewende rechtsmiddel,
zeker niet in haar nadeel worden gewijzigd, zodat de veroordeling van een verstekdoende
beklaagde niet op diens verzet kan worden verzwaard en met name de rechter op het
verzet van de beklaagde, jegens hem geen herhaling kan vaststellen waarin de
verstekbeslissing hem niet heeft veroordeeld; de omstandigheid dat de eerste rechter die
herhaling bij gebrek aan bewijs niet naar recht bewezen had verklaard, neemt evenwel
niet weg dat de beklaagde, in dat geval, bij verstek werd veroordeeld in staat van
herhaling en het hof van beroep heeft met de vaststelling dat die herhaling voor het hof
naar recht bewezen was, diens toestand dus niet verzwaard. (Artikelen 187, 188, 202 en
203 Wetboek van Strafvordering.)
17 september 2008
P.2008.1242.F
nr. 482
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Buitengewone termijn van verzet – Aanvang.
De buitengewone termijn om in verzet te komen begint te lopen nadat de gewone termijn
van verzet is verstreken (Art. 187 Wetboek van Strafvordering.)
1 oktober 2008
P.2008.0823.F
nr. 517
Strafzaken – Rechter die oordeelt dat de beslissing waartegen verzet werd aangetekend op
tegenspraak werd gewezen – Grond van niet–ontvankelijkheid die niet werd aangevoerd
door de partijen – Geen voorafgaande verwittiging van de verzetdoende partij – Verzet
ambtshalve niet–ontvankelijk verklaard – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak.
Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak wordt miskend door de rechter, die
zonder de verzetdoende partij te hebben verwittigd en zonder dat dit door één der partijen
werd aangevoerd, oordeelt dat het verzet niet ontvankelijk is omdat de beslissing
waartegen verzet werd aangetekend moet worden beschouwd als zijnde gewezen op
tegenspraak, aangezien de verzetdoende partij geen verweer heeft kunnen voeren omtrent
deze grond van niet–ontvankelijkheid.
7 oktober 2008
P.2008.0775.N
nr. 530
Faillissement – Vonnis van faillietverklaring – Termijn.
De bepalingen van artikel 14, vierde lid, van de Faillissementswet beogen de
faillissementsprocedure te uniformiseren en de snelle en efficiënte afwikkeling ervan te
verzekeren; zij zijn bijgevolg ook van toepassing op het vonnis waarbij het verzet tegen
een bij verstek gewezen vonnis van faillietverklaring, hetzij, niet ontvankelijk, hetzij,
ongegrond wordt verklaard; zij hebben als bijzonder recht voorrang op de
gemeenrechtelijke regeling (Art. 14 Wet 8 aug. 1997.)
7 november 2008
C.2007.0619.N
nr. 620
Strafzaken – Gevolg – Verstekvonnis – Beklaagde tekent verzet aan – Rechter die
uitspraak doet op verzet – Verbod om de bij verstek uitgesproken straf te verzwaren.
Wanneer de beklaagde bij verstek werd veroordeeld en hij tegen deze beslissing verzet
aantekent, mag de rechter die over dat verzet uitspraak doet zijn straf niet verzwaren en
evenmin, nadat op dat verzet uitspraak werd gedaan, in hoger beroep wanneer het
openbaar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld tegen het verstekvonnis
17 december 2008
P.2008.1281.F
nr. 738
Strafzaken – Gevolg – Verstekvonnis – Beklaagde tekent verzet aan – Geen hoger beroep
van het openbaar ministerie – Rechter die uitspraak doet op verzet – Hoger beroep tegen
het vonnis op verzet – Werkstraf – Aanvullende straf duurt langer dan de
hoofdgevangenisstraf die de eerste rechter heeft – Verzwaring van de straf.
De appelrechter verzwaart de straf niet wanneer hij de beklaagde tot een werkstraf
veroordeelt of, bij niet–uitvoering, tot een vervangende gevangenisstraf die langer is dan
de hoofdgevangenisstraf die de eerste rechter heeft uitgesproken
17 december 2008
P.2008.1281.F
nr. 738
Strafzaken – Gevolg – Verstekvonnis – Geen hoger beroep van het openbaar ministerie –
Beklaagde tekent verzet aan – Rechter die uitspraak doet op verzet – Hoger beroep tegen
het vonnis op verzet – Verzwaring van de straf – Begrip – Wijziging van de kwalificatie.
De rechter verzwaart de toestand van de beklaagde niet wanneer hij, zonder hem tot een
zwaardere straf te veroordelen dan die welke de rechter bij verstek heeft uitgesproken,
alleen de wettelijke kwalificatie van de hem ten laste gelegde feiten wijzigt, ook als het
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misdrijf dat aldus in aanmerking wordt genomen, meer bestanddelen bevat of met een
zwaardere straf wordt gestraft
17 december 2008
P.2008.1281.F
nr. 738

VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
Vennootschappen – Inbreng van een algemeenheid – Wijziging van hoedanigheid –
Hervatting van geding – Rechterlijke beslissing – Vermelding – Gebrek aan vermelding.
De beslissing, die de identiteit en de maatschappelijke zetel niet vermeldt van de
vennootschap die, na de algemeenheid te hebben ontvangen van de vennootschap in naam
waarvan de rechterlijke procedure voordien was gevoerd, het geding heeft hervat en
voortgezet, schendt artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien die verrichting
niet de ontbinding van de inbrengende vennootschap uitlokt en een wijziging van
hoedanigheid teweegbrengt waardoor het geding moet worden hervat door de
verkrijgende vennootschap. (Artikelen 780 en 815 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen
174/53 en 174/55 Wet 5 dec. 1984 tot wijziging van de wetten op de
handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 nov. 1935.)
4 januari 2008
F.2006.0066.F
nr. 9
Taak van de rechter – Toepasselijke rechtsgrond – Afwezigheid van conclusie.
De rechter die van oordeel is dat hij op de hem voorgelegde feiten een andere dan de
aangevoerde wettelijke bepaling niet kan toepassen, dient, bij ontstentenis van een daartoe
strekkende conclusie, dit niet te vermelden. (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 1138, 2°
Gerechtelijk Wetboek.)
14 januari 2008
S.2007.0030.N
nr. 24
Motivering – Verwijzing naar elementen die voor de eerste rechter werden aangevoerd.
Artikel 149 G.W. en de artikelen 741 en 780, eerste lid,3° Ger.W. sluiten niet uit dat de
rechter zijn oordeel laat steunen op feiten die voor de eerste rechter zijn aangevoerd en
waarnaar niet is verwezen in de appelconclusie en daarin niet zijn bevestigd,
overgenomen of herhaald. (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 741 en 780, eerste lid, 3°
Gerechtelijk Wetboek.)
1 december 2008
S.2008.0081.N
nr. 685

BURGERLIJKE ZAKEN
Zittingsblad – Cassatiemiddel – Voorlegging – Ontstentenis – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat steunt op vermeldingen van het zittingsblad dat
niet aan het Hof in eensluidend afschrift is voorgelegd
3 januari 2008
C.2006.0496.N
nr. 5
Zittingsblad.
Het zittingsblad maakt geen deel uit van het dossier van de rechtspleging van een
bepaalde zaak. (Artikelen 783 en 784 Gerechtelijk Wetboek.)
3 januari 2008
C.2006.0496.N
nr. 5
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Veroordeling tot betaling van de koopprijs – Uitvoering – Vordering in rechte – Actio
judicati.
Wanneer een gerechtelijke beslissing de verplichting tot betaling van de koopprijs
inhoudt, kan de verkoper die veroordeling uitvoeren middels een actio judicati (Art. 1650
Burgerlijk Wetboek.)
10 januari 2008
C.2006.0643.N
nr. 18
Koopovereenkomst onroerend goed – Vonnis geldend als titel van overdracht –
Overschrijving hypotheekkantoor – Vordering – Tweede koopovereenkomst.
De koopovereenkomst van een onroerend goed houdt voor de partijen de verplichting in
om mee te werken aan het verlijden van de authentieke akte, en dit mede met het oog op
overschrijving ervan in het daartoe bestemde register op het hypotheekkantoor; weigert
een der partijen deze medewerking dan kan de andere partij aan de rechter een vonnis
vragen dat zal gelden als titel van overdracht en dit mede met het oog op overschrijving
ervan in het bedoeld register; de omstandigheid dat de verkoper, na het sluiten van een
eerste koopovereenkomst, met een derde een tweede koopovereenkomst heeft gesloten
met betrekking tot hetzelfde onroerend goed waarvan de akte inmiddels werd
overgeschreven,staat de inwilliging van een dergelijke vordering niet in de weg. (Art. 1,
eerste en tweede lid Hypotheekwet van 16 dec. 1851.)
31 januari 2008
C.2007.0217.N
nr. 77
Zelfde zaak en zelfde partijen – Geschilpunt – Beslissing waarbij de rechter zijn
rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend – Geen hoger beroep tegen die beslissing –
Appelrechter die opnieuw uitspraak doet over het geschilpunt.
Het appelvonnis dat opnieuw uitspraak doet over een geschilpunt, waartegen geen hoger
beroep is ingesteld en waarover de eerste rechter, in dezelfde zaak en tussen dezelfde
partijen, zijn rechtsmacht volledig had uitgeoefend, schendt artikel 19, eerste lid, Ger. W.
(Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
11 april 2008
C.2007.0401.F
nr. 223
Conclusietermijnen – Rechterlijke bepaling.
Wanneer de rechter termijnen bepaalt om conclusie te nemen, moeten telkens zowel de
neerlegging van de conclusie ter griffie als de gelijktijdige toezending ervan aan de
tegenpartij binnen de bepaalde termijn plaatsvinden (Artikelen 745, eerste lid, en 747, §
2, vijfde en zesde lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2008
C.2007.0236.N
nr. 367
Neerlegging en toezending van conclusies – Aard – Rechterlijk bepaalde termijn –
Vervaldag.
De neerlegging van de conclusie ter griffie en de gelijktijdige toezending ervan aan de
tegenpartij zijn proceshandelingen in de zin van artikel 48 van het Gerechtelijk Wetboek,
zodat de door de rechter bepaalde termijn om conclusie te nemen, die verstrijkt op een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, overeenkomstig artikel 53 van dit
Wetboek wordt verplaatst op de eerstvolgende werkdag. (Artikelen 48 en 53 Gerechtelijk
Wetboek.)
12 juni 2008
C.2007.0236.N
nr. 367
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Mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie – Sociale zekerheid – R.S.Z. –
Onderwerping aan de algemene socialezekerheidsregeling voor werknemers – Betwisting.
De betwistingen betreffende de beslissingen van de R.S.Z. tot weigering van
onderwerping aan de algemene socialezekerheidsregeling voor werknemers, zijn
betwistingen die, op straffe van nietigheid, aan het openbaar ministerie meegedeeld
moeten worden (Artikelen 580, 2° en 764, eerste lid, 10° Gerechtelijk Wetboek.)
15 september 2008
S.2008.0048.F
nr. 475
Rechtspleging op tegenspraak – Verschijnende partij – Gevolg – Navolgende rechtsdag –
Niet–verschijning – Gevolg.
Een procespartij die aan de vereisten van artikel 804, tweede lid,van het Gerechtelijk
Wetboek voldoet, wordt voor de rechtspleging aangezien als een verschijnende partij en
dient dienvolgens op overeenkomstige wijze van eventuele uitstellen van behandeling te
worden verwittigd (Artikelen 747, § 2, 748, § 2, 750, § 2, 754 en 804, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
19 september 2008
C.2007.0458.N
nr. 488
Conclusie – Termijn om conclusie te nemen – Door de rechter bepaalde termijn – Aard.
De rechter die de termijnen bepaalt om conclusie te nemen, legt dwingende termijnen op
(Art. 747, § 2, vijfde en zesde lid Gerechtelijk Wetboek.)
26 september 2008
C.2006.0127.N
nr. 507
Conclusietermijnen – Termijnen door de rechter bepaald – Vereisten – Conclusie
ambtshalve uit het debat geweerd.
Wanneer de rechter termijnen bepaalt om conclusie te nemen, moeten telkens zowel de
neerlegging van de conclusie ter griffie als de gelijktijdige toezending ervan aan de
tegenpartij binnen de bepaalde termijn plaatsvinden; de enkele neerlegging van de
conclusie ter griffie zonder gelijktijdige toezending aan de tegenpartij voldoet niet aan het
wettelijke vereiste; in voorkomend geval moet de rechter de laattijdig toegezonden
conclusie uit het debat weren, ook al is ze tijdig neergelegd ter griffie (Artikelen 745 en
747, § 2, vijfde en zesde lid Gerechtelijk Wetboek.)
26 september 2008
C.2006.0127.N
nr. 507
Conclusie – Termijn om conclusie te nemen – Conclusie laattijdig toegezonden – Belang
van de tegenpartij.
Een partij heeft krachtens de wet belang dat een laattijdig toegezonden conclusie
ambtshalve uit het debat wordt geweerd (Art. 747, § 2, vijfde en zesde lid Gerechtelijk
Wetboek.)
26 september 2008
C.2006.0127.N
nr. 507
Conclusies – Conclusie na het advies van het openbaar ministerie – Herhaling van reeds
in eerdere conclusie ontwikkelde argumenten – Niet in aanmerking genomen conclusie –
Processuele situatie van de conclusienemer.
Ook al bevat de conclusie van een partij over het advies van het openbaar ministerie geen
andere middelen dan die partij reeds in vroegere conclusies heeft aangevoerd, dan belet
dit niet dat die conclusie argumenten kan bevatten die de beslissing van de rechter kunnen
beïnvloeden, zodat het niet in aanmerking nemen van haar conclusie over het advies van
het openbaar ministerie de processuele situatie van die partij kan verzwakken. (Art. 767
Gerechtelijk Wetboek.)

– 399 –
3 november 2008

S.2008.0060.N

nr. 607

Vordering tot uitlegging of verbetering – Uitvoerbare kracht – Dwangsom.
Het instellen van een vordering tot uitlegging of verbetering van een vonnis heeft niet tot
gevolg dat de uitvoerbare kracht ervan geschorst wordt; dit is evenmin het geval voor de
tenuitvoerlegging van de aan het uit te leggen of te verbeteren vonnis verbonden
dwangsom
(Art. 2251 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 793, 794 en 1385octies
Gerechtelijk Wetboek.)
5 december 2008
C.2007.0057.N
nr. 700

STRAFZAKEN
Stukken in een andere taal dan de taal van de procedure – Recht van de partijen om er
zich op te beroepen.
De partijen mogen zich in de loop van het debat beroepen op welk stuk ook waarvan het
gebruik rechtmatig is, zich daarover uitlaten, het al dan niet vertalen als het in een andere
taal dan die van de rechtspleging is opgemaakt, onder voorbehoud van het recht van de
tegenpartij om de gemaakte vertaling te betwisten, eventueel een officiële vertaling aan te
vragen en onverminderd het recht van de rechter om ambtshalve de vertaling ervan te
bevelen, mocht dat nodig zijn
22 januari 2008
P.2007.1415.N
nr. 47
Strafuitvoeringsrechtbank – Herroeping, schorsing of herziening van de toegekende
strafuitvoeringsmodaliteit – Vonnis – Kennisgeving – Artikel 68, § 6, Wet Strafuitvoering
– Termijn van vierentwintig uur – Overschrijding.
Het feit dat de kennisgeving van het vonnis waarbij de strafuitvoeringsrechtbank een
strafuitvoeringsmodaliteit herroept, schorst of herziet, plaatsvindt na de termijn van
vierentwintig uur bepaald bij artikel 68, § 6, eerste lid, Wet Strafuitvoering, heeft enkel
voor gevolg dat de termijn om cassatieberoep in te stellen pas na die kennisgeving begint
te lopen, maar tast de regelmatigheid van het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank niet
aan
29 januari 2008
P.2008.0057.N
nr. 71
Verstekvonnis niet binnen het jaar betekend – Verval.
Artikel 806 Ger. W. is niet van toepassing in strafzaken. (Art. 806 Gerechtelijk Wetboek.)
21 april 2008
C.2006.0631.F
nr. 234
Beklaagde vrijgesproken in eerste aanleg – Veroordeling in hoger beroep –
Eenparigheid.
Het gerecht in hoger beroep moet met eenparige stemmen van zijn leden uitspraak doen,
met name wanneer het een misdrijf, waarvan de beklaagde in eerste aanleg was
vrijgesproken, tegen hem bewezen verklaart, of wanneer het de straffen verzwaart die
hem door de eerste rechter waren opgelegd; aangezien elke veroordeling neerkomt op een
schuldigverklaring, houdt de vermelding in het arrest dat de straffen eenparig werden
opgelegd, noodzakelijkerwijs in dat de schuldigverklaring eveneens met eenparige
stemmen van de leden van het hof van beroep werd beslist (Art. 211bis Wetboek van
Strafvordering.)
7 mei 2008
P.2008.0139.F
nr. 275
Uitspraak van het vonnis – Wettig verhinderde rechter – Zaak waarvoor op 1 september
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2007 een rechtsdag is vastgesteld – Vervanging – Wettigheid.
Wanneer een rechter in een zaak waarvoor op 1 september 2007 een rechtsdag was
vastgesteld, wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het vonnis waarover hij
mede heeft beraadslaagd, kan de voorzitter van het gerecht een andere rechter aanwijzen
om hem op het ogenblik van de uitspraak te vervangen. (Art. 779, tweede lid Gerechtelijk
Wetboek; Artikelen 21 en 31 Wet 26 april 2007.)
7 mei 2008
P.2008.0132.F
nr. 274
Uitspraak van het vonnis – Aanwezige magistraten – Andere assessoren dan de
magistraten die het vonnis hebben gewezen.
De vermelding, in een vonnis in straf– of tuchtzaken, dat, bij de uitspraak van het
voormelde vonnis, aan de zijde van de kamervoorzitter die het vonnis heeft gewezen,
andere assessoren aanwezig waren dan de magistraten die samen met de voormelde
voorzitter uitspraak hebben gedaan, heeft geen gevolgen. (Art. 782bis, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
7 mei 2008
P.2008.0429.F
nr. 278
Uitspraak van het vonnis – Aanwezige magistraten – Verplichtingen.
De wet heeft in straf– en tuchtzaken, bij de uitspraak van het vonnis alleen de
aanwezigheid willen voorschrijven, aan de zijde van de kamervoorzitter die het vonnis
heeft gewezen, van het openbaar ministerie en niet die van de overige magistraten die
uitspraak hebben gedaan (Art. 782bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
7 mei 2008
P.2008.0429.F
nr. 278
Uitspraak van het vonnis – Samenstelling van het rechtscollege – Wettig verhinderde
rechter – Vervanging – Overgangsrecht.
Wanneer de zaak reeds op 1 september 2007 was vastgesteld, blijft de vervanging van de
magistraten die verhinderd waren om de uitspraak bij te wonen van het arrest dat deze
rechtspleging afsluit, geregeld door artikel 779, tweede lid, Ger.W., opgeheven bij artikel
21, W. 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het
bestrijden van de gerechtelijke achterstand, en niet door het nieuwe artikel 782bis van het
voormelde wetboek. (Art. 31 Wet 26 april 2007.)
21 mei 2008
P.2008.0090.F
nr. 308
Getuige – Verhoor zonder eed – Nietigheid – Dekking.
In strafzaken is de nietigheid, die voortvloeit uit het feit dat een getuige bij zijn verhoor
voor de appelrechters de eed niet heeft niet afgelegd, gedekt door het op tegenspraak
gewezen veroordelend arrest, zonder dat zij door een van de partijen is voorgedragen of
door de rechter ambtshalve is uitgesproken (Art. 407, derde lid Wetboek van
Strafvordering.)
10 juni 2008
P.2007.1773.N
nr. 360
Kamer van inbeschuldigingstelling – Melding van de neerlegging van een conclusie.
Geen wetsbepaling vereist dat als het proces–verbaal van de rechtszitting van de kamer
van inbeschuldigingstelling melding maakt van de neerlegging van een conclusie, deze
neerlegging nogmaals zou worden vermeld in de uitspraak
24 juni 2008
P.2008.0967.N
nr. 393
Samenstelling van het rechtscollege – Bijwonen van alle zittingen – Uitspraak van de
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beslissing – Aanwezigheid van de rechters die aan de beraadslaging hebben deelgenomen
– Tegenstrijdigheid tussen het proces–verbaal van de rechtszitting en de vermeldingen
van het.
Wanneer wegens de tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen van het proces–verbaal van
de rechtszitting en deze van het arrest, het Hof niet kan nagaan of alle leden van het
rechtscollege de uitspraak hebben bijgewoond van het arrest waarover zij hebben
beraadslaagd, dient deze beslissing te worden vernietigd (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
24 september 2008
P.2008.0494.F
nr. 499
Uitlegging door de rechter van een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing – Beperking.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot uitlegging van een eerder gewezen beslissing, dat in
werkelijkheid op grond van nieuwe gegevens of argumenten opkomt tegen het in deze
beslissing gewezen oordeel of de tenuitvoerlegging ervan wil verhinderen (Art. 793
Gerechtelijk Wetboek.)
14 oktober 2008
P.2008.0779.N
nr. 545
Veroordeling – Herstelbemiddeling – Vermelding – Verplichting.
Wanneer gegevens van de herstelbemiddeling ter kennis worden gebracht van het
vonnisgerecht, dient dit melding daarvan te maken in het vonnis of het arrest en kan het
ermee rekening houden bij de motivering van de veroordeling (Art. 3ter Voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 163, vijfde lid, 195, vijfde lid, 211 en
555, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
19 november 2008
P.2008.1054.F
nr. 649
Heropening van het debat – Toepasselijke regels.
De regels van de strafrechtspleging, die in strafzaken ook op de heropening van het debat
van toepassing zijn, verzetten er zich niet tegen dat een partij, die ter rechtszitting niet
verschenen is maar tijdens het beraad een nieuw stuk of feit van overwegend belang
ontdekt, de heropening van het debat kan vragen zolang het vonnis of het arrest niet is
uitgesproken
9 december 2008
P.2008.1159.N
nr. 712
Verstekdoende partij – Verzoek tot heropening van het debat – Ontvankelijkheid.
De regels van de strafrechtspleging, die in strafzaken ook op de heropening van het debat
van toepassing zijn, verzetten er zich niet tegen dat een partij, die ter rechtszitting niet
verschenen is maar tijdens het beraad een nieuw stuk of feit van overwegend belang
ontdekt, de heropening van het debat kan vragen zolang het vonnis of het arrest niet is
uitgesproken
9 december 2008
P.2008.1159.N
nr. 712
Appelrechters – Overname van de motieven van de eerste rechter – Eigen reden –
Nietigheid van het beroepen vonnis.
De appelrechters die de motieven van de eerste rechter bijtreden en overnemen, geven
daarmee hun eigen redenen, zonder dat zij daarbij de eventuele nietigheid van het
beroepen vonnis, ingevolge de onregelmatige samenstelling van de zetel, overnemen
16 december 2008
P.2008.1149.N
nr. 733
Vermeldingen betreffende de namen van de rechters en de griffier en betreffende hun –
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Vermeldingen die gelden tot betichting van valsheid.
Wanneer het arrest de namen bevat van de magistraten die het hebben gewezen en hun
handtekening, alsook de naam en de handtekening van de griffier, gelden deze
vermeldingen tot zij van valsheid worden beticht.
17 december 2008
P.2008.1281.F
nr. 738

TUCHTZAKEN
Vastgoedmakelaar – Zitting – Debat – Openbaarheid.
De tuchtrechtelijke beslissing die de straf schrapping uitspreekt en de gestrafte het recht
ontneemt het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen, is niet naar recht verantwoord
wanneer noch uit die beslissing, noch uit enig ander stuk van de rechtspleging blijkt dat
zijn zaak in openbare zitting is behandeld (Art. 148 Grondwet 1994; Art. 6.1 Verdrag van
4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Art. 50, § 4 K.B. 27 nov. 1985.)
13 juni 2008
D.2007.0018.F
nr. 370

VOORLOPIGE HECHTENIS
BEVEL TOT AANHOUDING
In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde inverdenkinggestelde – Nieuw bevel tot
aanhouding uitgevaardigd voor andere feiten – Niet in vrijheid gestelde
inverdenkinggestelde – Artikel 28, Wet Voorlopige Hechtenis – Toepassing.
De omstandigheid dat de onderzoeksrechter in het bevel tot aanhouding ten onrechte de
voorwaarden heeft vermeld die bij artikel 28, § 1, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis, zijn
bedoeld, kan niet leiden tot nietigheid van de titel die voor het overige met naleving van
alle bij artikel 16 bepaalde voorwaarden is verleend.
2 januari 2008
P.2007.1906.F
nr. 2
Betekening – Regelmatigheid – Overhandiging van een integraal afschrift van de akte.
De betekening van het bevel tot aanhouding bestaat met name in de afgifte van een
volledig afschrift van de akte aan de inverdenkinggestelde; de griffier die met de naleving
van dat wettelijk vormvereiste is belast en vaststelt dat de inverdenkinggestelde niet in
staat is om materieel in het bezit van de stukken te worden gesteld, schendt artikel 18 Wet
Voorlopige Hechtenis niet, wanneer hij die stukken ter attentie van de
inverdenkinggestelde aan de begeleidende politieagenten overhandigt; uit de enkele
omstandigheid dat die er vervolgens lang over gedaan hebben om de omslag aan de
gedetineerde te overhandigen, kan niet worden afgeleid dat de griffier, zij het op de
hierboven beschreven wijze, het bevel tot aanhouding niet regelmatig heeft betekend.
(Art. 18 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
12 maart 2008
P.2008.0370.F
nr. 174
Europees aanhoudingsbevel – Opeenvolgende Europese aanhoudingsbevelen – Artikel
28, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis – Toepasselijkheid.
Artikel 28, § 1 Wet Voorlopige Hechtenis is niet van toepassing voor de
uitvoerbaarverklaring van het Europees aanhoudingsbevel.
27 mei 2008
P.2008.0783.N
nr. 322
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Ondervraging van de verdachte door de onderzoeksrechter – Niet nakoming wegens
overmacht.
Zo de ondervraging van de verdachte door de onderzoeksrechter, voorafgaand aan het
verlenen van een bevel tot aanhouding, een substantiële vormvereiste is die verband houdt
met het recht van verdediging, is het bevel tot aanhouding evenwel regelmatig verleend
wanneer de wettelijke verplichting van het voorafgaand verhoor niet kan worden
nagekomen wegens overmacht (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
3 juni 2008
P.2008.0828.N
nr. 342

HANDHAVING
Kamer van inbeschuldigingstelling – Redengeving – Verplichting – Conclusie –
Argumenten.
De kamer van inbeschuldigingstelling hoeft niet te antwoorden op gewone in een
conclusie uiteengezette argumenten die, ook al zijn ze nieuw, geen afzonderlijke middelen
vormen (Artikelen 22, zevende lid, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
16 januari 2008
P.2008.0061.F
nr. 31
Onderzoeksgerechten – Redengeving – Redenen van vroegere beslissingen –
Automatisme.
Voor zover daaruit geen enkel automatisme blijkt kunnen de onderzoeksgerechten die de
voorlopige hechtenis handhaven, de redenen herhalen van één of meerdere vroeger in de
zaak gewezen beslissingen, wanneer zij vaststellen dat die redenen op het ogenblik van de
uitspraak nog steeds bestaan (Artikelen 16, § 1, 22, zevende lid, en 30, § 4 Wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
16 januari 2008
P.2008.0061.F
nr. 31
Onvolledig dossier – Artikel 6.3.a, E.V.R.M. – Recht van de vervolgde persoon onverwijld
op de hoote te worden gesteld van de aard en de redenen van de beschuldiging –
Draagwijdte.
Artikel 6.3.a, E.V.R.M., dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt
vervolgd het recht heeft 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 ingestelde
beschuldiging, bedoelt met de "reden" van de ingestelde beschuldiginstelling de strafbare
feiten die ten laste worden gelegd en met de "aard" van die beschuldiging de juridische
kwalificatie van die feiten; deze bepaling heeft evenwel geen betrekking heeft op de
mededeling van alle gegevens van het gerechtelijk dossier
4 maart 2008
P.2008.0332.N
nr. 155
Raadkamer – Terbeschikkingstelling van het dossier aan de raadkamer – Verzuim –
Hoger beroep – Herstel in hoger beroep.
De onregelmatigheid, voortvloeiende uit het verzuim om het dossier ter beschikking te
stellen van de raadkamer, wat deze heeft bestraft door de inverdenkinggestelde in vrijheid
te stellen, kan, op het hoger beroep van het openbaar ministerie, bij de verschijning voor
de kamer van inbeschuldigingstelling worden hersteld
28 mei 2008
P.2008.0751.F
nr. 328
Raadkamer – Invrijheidstelling – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling –
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Termijn om uitspraak te doen.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 30 Wet
Voorlopige Hechtenis uitspraak doet, moet zij haar arrest wijzen binnen vijftien dagen na
de verklaring van hoger beroep, ook al strekt dat rechtsmiddel tot wijziging van een
beschikking tot invrijheidstelling die op de onregelmatigheid van de rechtspleging is
gegrond.
28 mei 2008
P.2008.0751.F
nr. 328
Redelijke termijn – Beslissing – Motiveringsplicht.
De verlenging van de voorlopige hechtenis heeft invloed op de verplichting tot motivering
van de beslissingen waarbij zij wordt gehandhaafd, daar gronden die aanvankelijk
afdoende leken, door verloop van tijd hun rechtvaardigend vermogen kunnen verliezen.
(Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Artikelen 16, § 1 en 5, 22 en 27, § 3, vierde lid Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
25 juni 2008
P.2008.0963.F
nr. 400
Recht van verdediging – Mededeling van het dossier aan de inverdenkinggestelde en aan
zijn raadsman – Onvolledig dossier.
Het dossier dat ter beschikking wordt gehouden van de inverdenkinggestelde en diens
raadsman, vooraleer hij verschijnt voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen
over de handhaving van de voorlopige hechtenis, moet, in de regel, volledig zijn (Art. 21,
§ 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
29 juli 2008
P.2008.1153.F
nr. 429
Beslissing tot invrijheidstelling onder voorwaarden of na betaling van een borgsom –
Motivering – Automatisme – Wettigheid.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is niet naar recht verantwoord
wanneer het zijn beslissing verantwoordt met verwijzing naar schijnbaar onderscheiden
doch in werkelijkheid identieke motiveringen en neerkomt op de motivering van het bevel
tot aanhouding zonder te verwijzen naar het verloop van het onderzoek; het getuigt aldus
van een automatisme dat met het uitzonderlijke karakter van de voorlopige hechtenis, de
noodzaak tot individualisering en het evolutieve karakter ervan onverenigbaar is
(Artikelen 16, §§ 1 en 5, 22, vijfde en zesde lid, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
12 augustus 2008
P.2008.1265.F
nr. 434
Inzage van overtuigingsstuk door de inverdenkinggestelde of zijn raadsman – Recht van
verdediging.
Geen miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de enkele
omstandigheid dat bij de handhaving van de voorlopige hechtenis de
inverdenkinggestelde of zijn raadsman een overtuigingsstuk wegens de techniciteit ervan
niet tijdig kunnen inzien en zij niet met het oog op de uitoefening van het recht van
verdediging om uitstel van de behandeling van de zaak hebben gevraagd om alsnog de
inzage ervan door het ter beschikking stellen van de vereiste apparatuur mogelijk te
maken
2 september 2008
P.2008.1335.N
nr. 442
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Regeling van rechtsgebied – Titel van hechtenis.
Wanneer het Hof, bij de regeling van het rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer
waarbij een verdachte naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, al is het maar ten
dele vernietigt en vaststelt dat wegens die vernietiging de afzonderlijke beschikking van
de raadkamer, die op de dag van de verwijzing beslist dat de inverdenkinggestelde
aangehouden blijft, geen bestaansreden meer had, wordt de titel van hechtenis t.a.v. die
verdachte gevormd door de beslissing van het onderzoeksgerecht krachtens welke die
verdachte aangehouden was ten tijde van de regeling van de rechtspleging; de gevolgen
van laatstgenoemde beslissing, die vanaf de dag van de regeling van het rechtsgebied
opgeschort waren, zijn opnieuw van kracht op de dag van de regeling van rechtsgebied
5 november 2008
P.2008.1557.F
nr. 613
Onderzoeksgerecht – Betwisting van de regelmatigheid van de vrijheidsbeneming –
Beoordeling door de rechter – Heterdaad.
Wanneer de verdachte voor het onderzoeksgerecht de regelmatigheid van zijn
vrijheidsbeneming betwist, is het voor hem redelijkerwijze voorzienbaar dat de rechter het
wel of niet bestaan van heterdaad onderzoekt; door aldus te handelen verschalkt hij niet de
verdachte. (Artikelen 1, 2, 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
18 november 2008
P.2008.1632.N
nr. 645
Onderzoeksgerechten – Motivering van de beslissing tot handhaving – Feitelijke
omstandigheden van de zaak en omstandigheden die eigen zijn aan de.
De onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde
handhaven, moeten nagaan of er ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan en
dienen melding te maken van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die welke
eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, die de hechtenis volstrekt
noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid; deze omstandigheden kunnen met name
bestaan in het feit dat het onderzoek, naast de gronden die het verlenen van het bevel tot
aanhouding hebben verantwoord, uitwijst dat de inverdenkinggestelde andere misdrijven
kan hebben gepleegd dan die welke in de akte van inverdenkingstelling worden bedoeld.
26 november 2008
P.2008.1672.F
nr. 675
Raadkamer – Territoriale bevoegdheid – Verblijfplaats van de inverdenkinggestelde.
Inzake voorlopige hechtenis stemt de territoriale bevoegdheid van de raadkamer overeen
met die van de onderzoeksrechter en de procureur des Konings; wanneer die bevoegdheid
wordt bepaald door de verblijfplaats van de inverdenkinggestelde, moet daaronder
begrepen worden de plaats waar hij werkelijk woont op het ogenblik waarop de
vervolging wordt ingesteld en niet de plaats van het huis van arrest dat hem na zijn
vrijheidsberoving opneemt. (Artikelen 23 en 62 bis, eerste lid Wetboek van
Strafvordering.)
26 november 2008
P.2008.1616.F
nr. 674
Hoger beroep – Arrest dat het hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer niet
ontvankelijk.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat binnen de termijn van artikel 30,
§ 3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, het hoger beroep van de verdachte tegen de in
artikel 22, eerste lid, van die wet bedoelde beschikking niet ontvankelijk verklaart, heeft
dezelfde gevolgen als een arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft en levert een titel
van vrijheidsbeneming van een maand op te rekenen van die beslissing (Artikelen 22,
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eerste lid, en 30, § 3, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
9 december 2008
P.2008.1759.N
nr. 713
Raadkamer – Hechtenisvoorwaarden – Nazicht – Bevoegdheid.
Wanneer de raadkamer in het kader van de maandelijks verschijning onderzoekt of er
redenen zijn om de voorlopige hechtenis te handhaven, kan zij, in antwoord op de
conclusie van de inverdenkinggestelde, die het bevel tot aanhouding en de beschikking
van de raadkamer, waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, verwijt dat beide
alleen wettelijke bepalingen vermelden naar luid waarvan de straf onder het minimum
blijft dat voor de inhechtenisneming is vereist, erop wijzen dat de voorlopige hechtenis
van bij de aanvang is gegrond op aanwijzingen van schuld aan een wanbedrijf waarop
krachtens een artikel van het Strafwetboek, dat zij in haar beslissing vermeldt, een
gevangenisstraf van een jaar staat. (Art. 16, § 1 en 5, eerste en tweede lid Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Artikelen 21, § 5, en 22, zesde lid Wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
10 december 2008
P.2008.1761.F
nr. 717

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN
Voorwaarde zich te laten opnemen in een gesloten afdeling van een psychiatrische
instelling – Instemming van de verdachte.
Wanneer een aangehouden verdachte voorlopig in vrijheid wordt gesteld onder de
voorwaarde zich te laten opnemen in een gesloten afdeling van een psychiatrische
instelling en daarmee heeft ingestemd, maakt dat gedwongen verblijf in die instelling
geen schending uit van de psychische en fysische integriteit van de verdachte; het feit dat
de verdachte nadien zijn instemming dienaangaande intrekt, doet daaraan geen afbreuk
(Artikelen 16, § 1, derde lid en 16, § 5, eerste en tweede lid Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 35, §§ 1 en 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis.)
15 april 2008
P.2008.0563.N
nr. 226
Borgsom – Toewijzing aan de Staat – Niet–verschijning ter tenuitvoerlegging van de
straf.
Wanneer de veroordeelde zonder wettige reden van verschoning niet verschenen is ter
tenuitvoerlegging van de straf van vrijheidsberoving, wordt de borgsom aan de Staat
toegewezen; er is sprake van niet–verschijning van de veroordeelde ter tenuitvoerlegging
van het vonnis, wanneer hij geen gevolg geeft aan het opsluitingsbriefje dat hem daartoe
is verstrekt of wanneer hij zich onrechtmatig aan de tenuitvoerlegging van de straf
onttrekt volgens één van de modaliteiten die hij met toepassing van de Wet van 17 mei
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, heeft genoten (Art. 35, §
4, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
24 september 2008
P.2008.0639.F
nr. 501
Borgsom – Teruggave – Niet–verschijning ter tenuitvoerlegging van de straf – Voorlopig
in vrijheid gestelde veroordeelde.
Wanneer de veroordeelde gevolg gegeven heeft aan het opsluitingsbriefje en zich niet aan
de tenuitvoerlegging van de straf buiten de gevangenis heeft onttrokken, moet de borgsom
worden teruggegeven, ook als de straf, alleen reeds door het feit dat de administratie de
veroordeelde voorlopig in vrijheid heeft gesteld, uitvoerbaar blijft (Art. 35, § 4, vijfde lid
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
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24 september 2008

P.2008.0639.F

nr. 501

Kamer van inbeschuldigingstelling – Toepassingsduur van de voorwaarden – Termijn die
de maximale drie maanden overschrijdt.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling beslist dat de voorwaarden voor de
vrijlating van de inverdenkinggestelde toepasselijk zullen zijn voor een duur die het
wettelijke maximum van drie maanden overschrijdt, vernietigt het Hof die beslissing in
zoverre zij de duur bepaalt en verwijst het de aldus beperkte zaak naar een anders
samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling. (Art. 35, §§ 1 en 5 Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
15 oktober 2008
P.2008.1443.F
nr. 550
Borgsom – Verzoek tot teruggave – Uitspraak – Bevoegde rechter.
Wanneer de invrijheidstelling van een inverdenkinggestelde afhangt van de voorafgaande
betaling van een borgsom en de inverdenkinggestelde na betaling van het opgelegde
bedrag in vrijheid is gesteld, staat het alleen aan de rechter die uitspraak doet over de
strafvordering om over de aanwending van de borgsom te beslissen (Art. 35, § 4 Wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
22 oktober 2008
P.2008.0839.F
nr. 574
Borgsom – Gerechtelijk onderzoek – Onverantwoorde vertraging – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Beslissing – Grondslag van de borgsom.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling wijst op het onverantwoorde karakter van
de vertraging in een gerechtelijk onderzoek, zonder dat het die vertraging aanmerkt als
een onregelmatigheid van de bewijsverkrijging, doet zij geen uitspraak over de
strafvordering met een beslissing die de grondslag van de borgsom kan wegnemen.
(Artikelen 131 en 235bis Wetboek van Strafvordering; Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
22 oktober 2008
P.2008.0839.F
nr. 574
Beslissing – Betekening – Vorm.
De Voorlopige hechteniswet bepaalt dat de betekening bestaat in het mondeling meedelen
van de beslissing in de taal van de rechtspleging, met afgifte van een volledig afschrift
van de akte; deze bepaling sluit geen betekening bij deurwaardersexploot uit. (Art. 18, § 1
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
30 december 2008
P.2008.1845.N
nr. 754

DOUANE EN ACCIJNZEN
Voorlopige invrijheidstelling tegen borgstelling – Artikel 114, tweede lid, Sv. –
Raadkamer – Bevoegdheid.
Uit artikel 114, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat de voorlopige
invrijheidstelling tegen borgstelling in elke stand van de zaak gevraagd en verleend kan
worden, volgt niet dat de raadkamer uitsluitend bevoegd is om te beslissen over een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.
10 juni 2008
P.2008.0831.N
nr. 362
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Bevoegd rechtscollege – Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Ontslag van
onderzoek van de onderzoeksrechter – Dagvaarding voor de correctionele rechtbank door
de administratie van douane en accijnzen.
Na het ontslag van onderzoek van de onderzoeksrechter en de dagvaarding door de
administratie van de douane en accijnzen voor de correctionele rechtbank, is het
rechtscollege dat kennis neemt van de grond van de zaak alleen bevoegd om te beslissen
over de aanvraag van de verdachte teneinde de voorlopige invrijheidstelling te bekomen
10 juni 2008
P.2008.0831.N
nr. 362

REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
Voorrecht van rechtsmacht – Vervolgingen ten laste van een magistraat –
Samenhangende vervolgingen ten laste van mededaders en medeplichtigen – Beëindiging
van het onderzoek – Handhaving van de voorlopige hechtenis – Dagvaarding uitgebracht
door de procureur–generaal – Gevolgen voor de handhaving van de voorlopige
hechtenis.
Het bevel tot aanhouding dat is uitgevaardigd tegen een persoon wiens vervolging bij
artikel 479 Sv. is geregeld, maakt de titel uit krachtens welke deze, bij gebrek aan
opheffing door de kamer van inbeschuldigingstelling, aangehouden blijft nadat hij door de
procureur–generaal of de federale procureur werd gedagvaard voor het hof van beroep,
tenzij hij daar zijn invrijheidstelling verkrijgt op een verzoekschrift dat op grond van
artikel 27 Wet Voorlopige Hechtenis wordt ingediend
27 februari 2008
P.2008.0305.F
nr. 140
Voorrecht van rechtsmacht – Vervolgingen ten laste van een magistraat –
Samenhangende vervolgingen ten laste van mededaders en medeplichtigen – Beëindiging
van het onderzoek – Handhaving van de voorlopige hechtenis – Toepasselijke bepaling.
Artikel 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, dat de gevolgen regelt van de regeling van de
rechtspleging voor de vrijheidsberovende maatregelen, is niet toepasselijk op de
vervolgingen die worden geregeld door de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering inzake voorrecht van rechtsmacht, aangezien deze vervolgingen niet het
voorwerp uitmaken van een regeling van de rechtspleging door de raadkamer of de kamer
van inbeschuldigingstelling
27 februari 2008
P.2008.0305.F
nr. 140
Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Handhaving van de voorlopige hechtenis –
Afzonderlijke beschikking – Hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing – Kamer
van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Bevoegdheid.
Wanneer de raadkamer de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen en zijn voorlopige hechtenis bij afzonderlijke beschikking heeft gehandhaafd, is
de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij het hoger beroep aanhangig is gemaakt
tegen de beschikking tot verwijzing, niet bevoegd om over de handhaving van de
voorlopige hechtenis uitspraak te doen, ook niet wanneer zij de beschikking waarbij de
rechtspleging wordt geregeld, vernietigt of wijzigt; in dergelijk geval loopt de hechtenis
verder door op grond van de afzonderlijke beschikking van de raadkamer (Artikelen 26, §
3, en 30, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
23 april 2008
P.2008.0588.F
nr. 247
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Afzonderlijke beschikking – Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis –
Bevoegdheid – Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Handhaving van de voorlopige
hechtenis.
Wanneer de raadkamer de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen en zijn voorlopige hechtenis bij afzonderlijke beschikking heeft gehandhaafd, is
de kamer van inbeschuldigingstelling niet bevoegd om over de handhaving van de
voorlopige hechtenis uitspraak te doen, zodat de zaak noch door hoger beroep tegen de
beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis, noch door een verzoekschrift tot
invrijheidstelling, bij haar aanhangig kan worden gemaakt (Artikelen 26, § 3, 27, § 1, en
30, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
21 mei 2008
P.2008.0746.F
nr. 310
Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Handhaving van de voorlopige hechtenis –
Afzonderlijke beschikking – Effectief rechtsmiddel.
Het verzoekschrift tot invrijheidstelling dat de inverdenkinggestelde, die bij beschikking
van de raadkamer naar de correctionele rechtbank is verwezen en bij afzonderlijke
beschikking opgesloten blijft, bij de correctionele rechtbank kan indienen is een effectief
rechtsmiddel waardoor een gerecht op korte termijn over de wettigheid van de hechtenis
uitspraak kan doen. (Artikelen 26, § 3, en 27, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis; Artikelen 5.4 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 mei 2008
P.2008.0746.F
nr. 310

CASSATIEBEROEP
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling – Onmiddellijke invrijheidstelling –
Voorziening van de Federale Procureur – Ontvankelijkheid.
Tegen een beslissing waarbij de voorlopige hechtenis niet wordt gehandhaafd, staat geen
cassatieberoep open (Art. 31, eerste en tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
12 augustus 2008
P.2008.1225.N
nr. 431
Cassatiemiddelen – Vorm voor memorie.
De bepaling van artikel 31, § 3, van de Wet op de voorlopige hechtenis met betrekking tot
de voordracht van cassatiemiddelen houdt in dat een stuk dat door de eiser niet op de
griffie van het Hof van Cassatie maar op de griffie van het hof van beroep, en derhalve
niet samen met het cassatieberoep, werd neergelgd, niet kan gelden als memorie in de zin
van voormeld artikel, ook al is het samen met het dossier binnen de termijn toegekomen
op de griffie van het Hof van Cassatie. (Art. 31, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
26 augustus 2008
P.2008.1321.N
nr. 436
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest van invrijheidstelling onder voorwaarden –
Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen de beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling die de inverdenkinggestelde vrijlaat onder voorwaarden, is
ontvankelijk (Impliciet). (Art. 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
15 oktober 2008
P.2008.1443.F
nr. 550
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Beslissing van vrijheid onder voorwaarden en invrijheidstelling onder voorwaarden –
Termijn – Startpunt.
Het cassatieberoep tegen een beslissing van vrijheid onder voorwaarden en
invrijheidstelling onder voorwaarden wordt ingesteld binnen een termijn van
viereentwintig uur die begint vanaf de dag waarop de beslissing aan de verdachte wordt
betekend. (Art. 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
30 december 2008
P.2008.1845.N
nr. 754

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
Kamer van inbeschuldigingstelling – Vonnis van onbevoegdheid – Regeling van
rechtsgebied – Verzoekschrift tot invrijheidstelling – Verzoekschrift ingediend op een
tijdstip dat het vonnis van onbevoegdheid nog niet in kracht van gewijsde is gegaan –
Ontvankelijkheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling is pas bevoegd een verzoekschrift tot voorlopige
invrijheidstelling te beoordelen wanneer dit tot haar wordt gericht ná het indienen van de
vordering tot regeling van rechtsgebied; het bij de kamer van inbeschuldigingstelling
ingediende verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling is niet ontvankelijk wanneer op
het tijdstip dat dit verzoekschrift wordt ingediend, het vonnis van onbevoegdheid van de
correctionele rechtbank nog niet in kracht van gewijsde is gegaan (Art. 27 Wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
2 januari 2008
P.2007.1851.N
nr. 3
Vonnis van onbevoegdheid – Verzoekschrift tot invrijheidstelling – Verzoekschrift
ingediend op een tijdstip dat het vonnis van onbevoegdheid nog niet in kracht van
gewijsde is gegaan – Verzoekschrift niet ontvankelijk – Schending van artikel 5.4,
E.V.R.M..
De enkele omstandigheid dat tussen de dag van de uitspraak van het vonnis van
onbevoegdheid en het in kracht van gewijsde treden van dat vonnis, noodzakelijk een
bepaalde termijn voor het instellen van een rechtsmiddel verloopt, tijdens dewelke de
beklaagde geen verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling kan indienen, schendt
artikel 5.4 E.V.R.M. niet.
2 januari 2008
P.2007.1851.N
nr. 3
Douane en accijnzen – Ontslag van onderzoek van de onderzoeksrechter – Dagvaarding
voor de correctionele rechtbank door de administratie van douane en accijnzen –
Bevoegd rechtscollege.
Na het ontslag van onderzoek van de onderzoeksrechter en de dagvaarding door de
administratie van de douane en accijnzen voor de correctionele rechtbank, is het
rechtscollege dat kennis neemt van de grond van de zaak alleen bevoegd om te beslissen
over de aanvraag van de verdachte teneinde de voorlopige invrijheidstelling te bekomen
10 juni 2008
P.2008.0831.N
nr. 362
Douane en accijnzen – Voorlopige invrijheidstelling tegen borgstelling – Artikel 114,
tweede lid, Sv. – Raadkamer – Bevoegdheid.
Uit artikel 114, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat de voorlopige
invrijheidstelling tegen borgstelling in elke stand van de zaak gevraagd en verleend kan
worden, volgt niet dat de raadkamer uitsluitend bevoegd is om te beslissen over een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.
10 juni 2008
P.2008.0831.N
nr. 362
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ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Niet–uitvoering – Verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling van de niet–aangehouden beklaagde – Arrest dat het verzoek niet–
ontvankelijk verklaart.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat gericht is tegen een arrest dat de voorlopige
hechtenis niet handhaaft, maar zich ertoe beperkt om een verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling van een beklaagde, die verzet aantekende tegen het arrest dat hem bij
verstek veroordeelt en tevens zijn onmiddellijke aanhouding beveelt, maar die niet van
zijn vrijheid is beroofd, niet ontvankelijk te verklaren bij gebrek aan belang (Artikelen
27, § 2, en 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
7 oktober 2008
P.2008.1421.N
nr. 531

GEVANGENNEMING
Vrijheidsberoving krachtens een beschikking tot gevangenneming – Invrijheidstelling –
Nieuwe vrijheidsberoving.
Wanneer een beschuldigde die van zijn vrijheid is beroofd krachtens een beschikking tot
gevangenneming waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling de onmiddellijke
tenuitvoerlegging heeft bevolen, door dat gerecht in vrijheid wordt gesteld, wanneer het
uitspraak doet op een verzoekschrift tot invrijheidstelling, kan die beschuldigde,
behoudens om andere redenen, enkel nog worden aangehouden krachtens een nieuwe
beslissing van het hof van assisen zelf, in het geval dat bij art. 28, § 2, Wet Voorlopige
Hechtenis, is bepaald.
14 mei 2008
P.2008.0704.F
nr. 295

ALLERLEI
Uitlevering – Internationaal Strafgerechtshof – Verzoek tot aanhouding en overdracht –
Voorlopige aanhouding – Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Ontvankelijkheid.
Artikel 16, §1, Wet 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal
Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, bepaalt dat, overeenkomstig artikel
59.3 van het Statuut van Rome van 17 juli 1998 inzake het Internationaal
Strafgerechtshof, de aangehouden persoon het recht heeft om, door middel van een
verzoekschrift bij de kamer van inbeschuldigingstelling, zijn voorlopige invrijheidstelling
te verzoeken, zulks in afwachting van zijn overdracht; het recht om een dergelijk
verzoekschrift in te dienen wordt zowel gewaarborgd aan de verdachte waartegen een
verzoek tot voorlopige aanhouding is uitgevaardigd, als aan degene waarvan sprake in een
verzoek tot aanhouding met het oog op overdracht, zonder dat in beide gevallen het
indienen van het verzoekschrift afhangt van een bestaande beslissing die definitief over
het verzoek uitspraak doet
18 juni 2008
P.2008.0896.F
nr. 382

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT
Vervolgingen ten laste van een magistraat – Samenhangende vervolgingen ten laste van
mededaders en medeplichtigen – Beëindiging van het onderzoek – Handhaving van de
voorlopige hechtenis – Dagvaarding uitgebracht door de procureur–generaal – Gevolgen
voor de handhaving van de voorlopige hechtenis.
Het bevel tot aanhouding dat is uitgevaardigd tegen een persoon wiens vervolging bij
artikel 479 Sv. is geregeld, maakt de titel uit krachtens welke deze, bij gebrek aan
opheffing door de kamer van inbeschuldigingstelling, aangehouden blijft nadat hij door de
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procureur–generaal of de federale procureur werd gedagvaard voor het hof van beroep,
tenzij hij daar zijn invrijheidstelling verkrijgt op een verzoekschrift dat op grond van
artikel 27 Wet Voorlopige Hechtenis wordt ingediend
27 februari 2008
P.2008.0305.F
nr. 140
Vervolgingen ten laste van een magistraat – Samenhangende vervolgingen ten laste van
mededaders en medeplichtigen – Beëindiging van het onderzoek – Handhaving van de
voorlopige hechtenis – Toepasselijke bepaling.
Artikel 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, dat de gevolgen regelt van de regeling van de
rechtspleging voor de vrijheidsberovende maatregelen, is niet toepasselijk op de
vervolgingen die worden geregeld door de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering inzake voorrecht van rechtsmacht, aangezien deze vervolgingen niet het
voorwerp uitmaken van een regeling van de rechtspleging door de raadkamer of de kamer
van inbeschuldigingstelling
27 februari 2008
P.2008.0305.F
nr. 140
Toepassingsgebied – Ratione personae – Raadsheer in sociale zaken – Artikel 479,
Wetboek van Strafvordering – Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 479 Wetboek van Strafvordering de
artikelen 10 en 11 Grondwet schendt, in zoverre het de raadsheer in sociale zaken niet
begrijpt onder de magistraten en ambtsdragers welke, voor de misdaden en wanbedrijven
door hen gepleegd buiten hun ambt, slechts op vordering van de procureur–generaal bij
het hof van beroep kunnen worden gedagvaard voor het hof van beroep, terwijl de
raadsheer in sociale zaken toch overeenkomstig artikel 103 Gerechtelijk Wetboek deel
uitmaakt van het arbeidshof en overeenkomstig artikel 104 Gerechtelijk Wetboek samen
met een raadsheer in het arbeidshof mede kennisneemt van zaken die tot de bevoegdheid
van dit hof behoren, en voor hem dezelfde waarborgen als voor de raadsheer in het
arbeidshof verantwoord kunnen lijken, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof
18 maart 2008
P.2007.1823.N
nr. 188

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
BIJZONDER VOORRECHT
Kosten tot behoud van de zaak.
Kosten die niet zijn gemaakt tot behoud van bepaalde en in het patrimonium van de
schuldenaar identificeerbare roerende goederen, zijn geen kosten tot behoud van de zaak
(Art. 20, 4° Hypotheekwet van 16 dec. 1851.)
18 december 2008
C.2007.0491.F
nr. 743
Faillissement – Schuldeisers van de boedel van het faillissement – Rechten op de
goederen waarop een bijzonder voorrecht rust.
De schuldeisers van de boedel van het faillissement kunnen enkel aanspraak maken op
rechten op de goederen waarop een bijzonder voorrecht rust en die zich niet in de boedel
bevinden, als zij aantonen dat hun schuldvordering betrekking heeft op kosten die tot
behoud of tegeldemaking van het met een voorrecht belaste goed zijn gemaakt. (Art. 44,
tweede lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord; Art. 20, 4°
Hypotheekwet van 16 dec. 1851.)
18 december 2008
C.2007.0491.F
nr. 743
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HYPOTHEKEN
Koopovereenkomst onroerend goed – Verplichtingen van partijen – Verlijden akte –
Weigering medewerking – Vonnis geldend als titel van overdracht – Overschrijving
hypotheekkantoor – Vordering – Tweede koopovereenkomst.
De koopovereenkomst van een onroerend goed houdt voor de partijen de verplichting in
om mee te werken aan het verlijden van de authentieke akte, en dit mede met het oog op
overschrijving ervan in het daartoe bestemde register op het hypotheekkantoor; weigert
een der partijen deze medewerking dan kan de andere partij aan de rechter een vonnis
vragen dat zal gelden als titel van overdracht en dit mede met het oog op overschrijving
ervan in het bedoeld register; de omstandigheid dat de verkoper, na het sluiten van een
eerste koopovereenkomst, met een derde een tweede koopovereenkomst heeft gesloten
met betrekking tot hetzelfde onroerend goed waarvan de akte inmiddels werd
overgeschreven,staat de inwilliging van een dergelijke vordering niet in de weg. (Art. 1,
eerste en tweede lid Hypotheekwet van 16 dec. 1851.)
31 januari 2008
C.2007.0217.N
nr. 77

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING
Herroeping – Herroepingsgrond – Foutief gedrag van de veroordeelde tijdens de
proeftermijn.
Zowel uit de wettelijke definitie van de voorwaardelijke invrijheidstelling als uit de
beperkend in de wet opgesomde redenen tot herroeping, volgt dat alleen een foutieve
gedraging van de veroordeelde tijdens de proeftermijn een herroepingsgrond kan
opleveren (Art. 64 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.)
2 januari 2008
P.2007.1812.F
nr. 1
Herroeping – Strafuitvoeringsrechtbank – Beslissing – Overblijvend gedeelte van de straf
– Tenuitvoerlegging – Verdere procedure – Toepasselijke bepalingen.
Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling werd herroepen en de
strafuitvoeringsrechtbank de tenuitvoerlegging heeft bevolen van de vrijheidsstraf 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.)
9 januari 2008
P.2007.1842.F
nr. 16
Herroeping – Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis – Vermeldingen.
De strafuitvoeringsrechtbank die de voorwaardelijke invrijheidstelling herroept, moet in
haar vonnis de datum bepalen 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.)
9 januari 2008
P.2007.1842.F
nr. 16
Herroeping door de strafuitvoeringsrechtbank – Bepaling van de vrijheidsstraf die nog
moet worden ondergaan.
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strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak doen over de
vrijheidsstraf die nog moet worden ondergaan zonder verplichting het nog niet ondergane
gedeelte in elk geval in te korten (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.)
13 mei 2008
P.2008.0608.N
nr. 290
Herroeping gegrond op een tijdens de proeftermijn gepleegd misdrijf – Bepaling door de
strafuitvoeringsrechtbank van datum van nieuw advies.
Zo in de regel de strafuitvoeringsrechtbank die de voorwaardelijke invrijheidstelling
herroept, met toepassing van artikel 57 Wet Strafuitvoering in het vonnis de datum moet
bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of de datum waarop de
directeur van een nieuw advies moet uitbrengen, moet de strafuitvoeringsrechtbank deze
verplichting evenwel niet naleven wanneer de herroeping gegrond is op artikel 24, 1°,
Wet Strafuitvoering, dit is wanneer bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is
vastgesteld dat de veroordeelde tijdens de proeftermijn een wanbedrijf of een misdaad
heeft gepleegd
3 juni 2008
P.2008.0729.N
nr. 341
Strafuitvoeringsrechtbank – Proeftijd – Duur.
Wanneer de veroordeelde één of meer correctionele straffen uitzit die samen vijf jaar
gevangenisstraf te boven gaan en de duur van de hechtenis die hij nog moet ondergaan
vijf jaar overschrijdt, mag de proeftijd van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling zich niet
uitstrekken tot nà de termijn die voor zijn definitieve invrijheidstelling is bepaald (Art.
71, tweede en derde 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.)
29 juli 2008
P.2008.1070.F
nr. 428

VORDERING IN RECHTE
Veroordeling tot betaling van de koopprijs – Uitvoering – Actio judicati.
Wanneer een gerechtelijke beslissing de verplichting tot betaling van de koopprijs
inhoudt, kan de verkoper die veroordeling uitvoeren middels een actio judicati (Art. 1650
Burgerlijk Wetboek.)
10 januari 2008
C.2006.0643.N
nr. 18
Elektronisch bericht.
Een elektronisch bericht beantwoordt aan geen van de vereisten van een vordering in
rechte, en inzonderheid van een vordering tot wraking, zodat het geen enkele uitwerking
heeft en geen enkel gevolg in rechte moet krijgen. (Art. 835 Gerechtelijk Wetboek.)
25 januari 2008
C.2008.0021.F
nr. 66
Rechtsvordering – Rechtspersoon – Belang.
Het eigen belang van een rechtspersoon dat hij moet aantonen om een rechtsvordering in
te stellen, omvat alleen datgene wat zijn bestaan, zijn materiële goederen en morele
rechten, inzonderheid zijn vermogen, eer en goede naam, raakt (Artikelen 17 en 18
Gerechtelijk Wetboek.)
4 februari 2008
C.2005.0309.F
nr. 80
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Aanhangig geding – Samenvoeging van vorderingen – Verwijzing – Rechtbank waartoe
men zich eerst wendt – Voorrang.
Artikel 565, tweede lid, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarnaar artikel 566 van dit
wetboek verwijst, en dat voorziet dat de rechtbank waartoe men zich eerst wendt voorrang
heeft boven die waarvoor de zaak later wordt aangebracht, betreft het geval dat
vorderingen of punten van de vordering behoren tot de bevoegdheid van rechtbanken van
dezelfde rang; deze voorrangsregel kan niet toegepast worden wanneer de vorderingen
behoren tot de bevoegdheid van verschillende rechtbanken. (Artikelen 565, tweede lid, 5°,
en 566 Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2004.0418.N
nr. 90
Verschillende vorderingen of punten van een vordering – Samenhang – Samenvoeging –
Bevoegdheid – Voorrangsregels.
Vermits artikel 566 van het Gerechtelijk Wetboek voor de samenhang van vorderingen
enkel verwijst naar de voorrangsregels bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5°, van
het Gerechtelijk Wetboek en niet naar het derde lid van artikel 565 van dit wetboek,
kunnen verschillende vorderingen of verschillende punten van een vordering tussen twee
of meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor verschillende rechtbanken zouden
moeten worden gebracht, indien zij samenhangend zijn, voor éénzelfde rechtbank worden
samengevoegd volgens de voorrangsregels die zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2°
tot 5°, van het Gerechtelijk Wetboek en niet voor de rechtbank die voor één van die
vorderingen of punten van de vordering uitsluitend bevoegd is als niet is voldaan aan de
voorrangsregels die zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5°, van dit wetboek
(Artikelen 565, tweede lid, 2° tot 5°, en 566 Gerechtelijk Wetboek.)
7 februari 2008
C.2004.0418.N
nr. 90
Gemeente – Belangen – Inwoner – Leefmilieu – Voorwaarden – Ontvankelijkheid.
Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen een
of meer inwoners dat namens de gemeente doen ter bescherming van haar belangen; dat
kunnen ze ook doen ter bescherming van het leefmilieu, als dit college aldus niet optreedt,
hoewel de gemeente daartoe, of ter voorkoming van een ernstige dreiging voor het
leefmilieu op haar grondgebied, een vordering tot staking kan instellen, voor zover die
bescherming van dit aspect van het leefmilieu tot haar bevoegdheid behoort en in
dergelijk geval geacht wordt een belang te hebben; de vordering zal evenwel slechts
ontvankelijk zijn in de mate de vordering in hoofde van de gemeente een belang vertoont
(Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming
van het leefmilieu; Art. 271, § 1 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
10 maart 2008
C.2006.0173.N
nr. 163
Gemeente – Belang – Leefmilieu – Schending – Ten onrechte gegeven vergunning.
Het belang van de gemeente om een vordering in te stellen tegen handelingen die het
gevolg zijn van een eerder door de gemeente ten onrechte gegeven vergunning wordt in
beginsel niet aangetast door het feit dat de gemeente zelf aan de basis ligt van de
schending van het leefmilieu (Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.)
10 maart 2008
C.2006.0173.N
nr. 163
Grenzen – Aard – Gemeente – Leefmilieu – Schending – Milieustakingvordering.
De mogelijkheid een milieustakingvordering in te stellen tegen handelingen die een
kennelijke inbreuk of een ernstige dreiging van inbreuk op een bepaling betreffende de
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bescherming van het leefmilieu uitmaken wordt niet beheerst door de grenzen die op de
gemeente berusten haar eigen beslissingen aan te vechten of in te trekken en moet
beschouwd worden als een autonome vordering bestemd om ernstige schendingen van het
leefmilieu te weren. (Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht
inzake bescherming van het leefmilieu.)
10 maart 2008
C.2006.0173.N
nr. 163
Ziekenhuiswet – Bevoegdheidsverdeling tussen Belgische Staat en Gemeenschap –
Gehoudenheid tot schadeloosstelling – Gehoudenheid tot uitbetaling van het vastgesteld
bedrag – Subjectief recht in hoofde van de ziekenhuisuitbater.
De samenwerking onder vorm van een overleg, dat tussen de Minister die de
verpleegdagprijs van de ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft en de Executieve
wordt georganiseerd indien de Minister niet kan instemmen met het door de Executieve
vastgesteld bedrag van de schadeloosstelling, strekt ertoe in onderling akkoord het bedrag
vast te stellen dat ter beschikking van de Gemeenschap zal gesteld worden en wijst op een
verdeling van de beslissingsmacht wat de vaststelling betreft van het bedrag van de
schadeloosstelling, maar verleent aan de betrokken uitbater van het ziekenhuis geen
subjectief recht in betaling van de schadeloosstelling ten aanzien van de Gemeenschap.
(Art. 6, § 10 Wet 23 dec. 1963; Artikelen 1, 6, 12, 20, 21, § 1, 22, § 2, en 23 K.B 20 juni
1983.)
10 maart 2008
C.2006.0610.N
nr. 165
Ziekenhuiswet – Bevoegdheidsverdeling tussen Belgische Staat en Gemeenschap –
Schadeloosstelling bij sluiting van een ziekenhuis(afdeling) – Gehoudenheid tot
uitbetaling van het vastgesteld bedrag.
De uitbater van een algemeen ziekenhuis, aan wie een schadeloosstelling toekomt voor de
kosten die gepaard gaan met het sluiten van het ziekenhuis of een gedeelte ervan, beschikt
ten aanzien van de Gemeenschap over een vordering tot uitbetaling van de, met het oog
op de uitbetaling van schadeloosstelling, door de Belgische Staat aan de Gemeenschap ter
beschikking gestelde bedragen. (Art. 6, § 10 Wet 23 dec. 1963; Artikelen 1, 6, 12, 20, 21,
§ 1, 22, § 2, en 23 K.B 20 juni 1983.)
10 maart 2008
C.2006.0610.N
nr. 165
Arbeidsovereenkomst – Loon – Niet–betaling – Misdrijf – Schade – Herstelplicht –
Verjaring.
De verjaring van een burgerlijke rechtsvordering voortvloeiend uit een misdrijf is van
toepassing op elke vordering tot veroordeling, die gegrond is op feiten waaruit het bestaan
van een misdrijf blijkt, zelfs als die feiten ook een tekortkoming aan contractuele
verbintenissen vormen en de gevorderde zaak in de uitvoering van die verbintenissen
bestaat (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
7 april 2008
S.2007.0058.F
nr. 206
Uitdrukkelijk procedureakkoord – Taak van de rechter.
Door middel van een uitdrukkelijk procedureakkoord kunnen de partijen de rechter
binden op een punt in rechte of in feite waartoe zij het debat willen beperken
9 mei 2008
C.2006.0641.F
nr. 283
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Belang.
Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, kan de benadeling van een belang slechts
aanleiding geven tot een herstelvordering mits het gaat om een gewettigd belang; het
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gewettigde karakter van een belang wordt beoordeeld op het tijdstip waarop het
schadeverwekkende feit is ontstaan (Art. 17 Gerechtelijk Wetboek.)
6 juni 2008
C.2006.0640.F
nr. 351
Exceptie – Nietigverklaring van een proceshandeling – Belang – Belangenschade.
Artikel 861 Ger.W. volgens hetwelk de rechter een proceshandeling alleen dan nietig kan
verklaren, indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de
belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt, onderstelt dat de partij die de
exceptie opwerpt door het verzuim of de onregelmatigheid haar rechten in het geding
redelijkerwijze niet of niet volledig heeft kunnen laten gelden binnen de normale
procesgang. (Art. 861 Gerechtelijk Wetboek.)
8 september 2008
C.2006.0497.N
nr. 454
Zijdelingse vordering – Recht op maatschappelijke dienstverlening – Recht verbonden
aan de persoon.
Het recht op maatschappelijke dienstverlening is een recht dat uitsluitend aan de persoon
verbonden is en kan derhalve niet het voorwerp van een zijdelingse vordering zijn; alleen
de persoon wiens menselijke waardigheid beschermd wordt, heeft recht op
maatschappelijke dienstverlening; zijn schuldeisers kunnen zijn rechten en vorderingen
niet uitoefenen om die dienstverlening te verkrijgen (Art. 1 Organieke Wet van 8 juli
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Art. 1166 Burgerlijk
Wetboek.)
29 september 2008
C.2007.0101.F
nr. 512
Procesmisbruik – Macht van de rechter – Beperking.
De rechter kan, ingeval van procesmisbruik, de uitoefening van de rechtsvordering
beperken; dit is met name het geval indien het rechtssubject zijn rechtsvordering uitoefent
of verder uitoefent zonder redelijk of afdoende belang dan wel op een wijze die kennelijk
de perken van een normale uitoefening door een voorzichtig en zorgvuldig persoon te
buiten gaat
17 oktober 2008
C.2007.0214.N
nr. 558
Verlies.
De rechtsvordering gaat verloren ingeval het rechtssubject er afstand van doet, in geval
van verjaring en indien de wet uitzonderingen bepaalt
17 oktober 2008
C.2007.0214.N
nr. 558
Niet–uitoefening.
Een rechtssubject, titularis van een subjectief recht, verliest de bij dit recht horende
rechtsvordering niet door ze niet onmiddellijk uit te oefenen of verder uit te oefenen en
evenmin door een houding aan te nemen als zou hij ze niet uitoefenen of verder
uitoefenen
17 oktober 2008
C.2007.0214.N
nr. 558
Huur van goederen – Pacht – Toelaatbaarheid – Minnelijke schikking – Rechtsvordering
inzake pacht en recht van voorkoop.
Alleen de vordering waarvan het voorwerp betrekking heeft op de toepassing van de
regels inzake pacht of recht van voorkoop dat de pachter toekomt in geval van
vervreemding van een landeigendom is een rechtsvordering in de zin van artikel 1345,
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eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
23 oktober 2008
C.2007.0393.F
nr. 578
Huur van goederen – Pacht – Toelaatbaarheid – Minnelijke schikking – Toepassing van
de rechtsregels die de pacht van voorkoop beheersen.
Uit het feit alleen dat de oplossing van een geschil te vinden is in de rechtsregels inzake
pacht en recht van voorkoop kan niet worden afgeleid dat artikel 1345, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek van toepassing is (Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
23 oktober 2008
C.2007.0393.F
nr. 578
Rechtspersoon – Vertegenwoordiging in rechte – Akte van rechtspleging verricht in naam
van de rechtspersoon – Geen vermelding van de identiteit van de organen.
Het ontbreken van de vermelding van de identiteit van de natuurlijke personen die de
organen zijn van een rechtspersoon, levert niet het afdoende bewijs dat de akte van
rechtspleging die in naam van de rechtspersoon is verricht, door hem niet was toegestaan
(Art. 703, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 november 2008
P.2008.0723.F
nr. 629
Vordering ingesteld door het Waals Gewest – Vertegenwoordiging in rechte.
De regering van het Waals Gewest vertegenwoordigt het Gewest in rechte en het
rechtsgeding wordt namens de regering gevoerd, ten verzoeke van het door haar
aangewezen lid; wanneer de minister de bevoegdheid om in rechte op te treden in de
materies die tot zijn bevoegdheid behoren, delegeert aan een ambtenaar die onder zijn
gezag staat, ontneemt dit die bevoegdheid niet aan de voormelde minister, zodat de
ontvankelijkheid van de vordering die ten verzoeke van die minister is ingesteld in de hem
wettelijk opgedragen materies, niet onderworpen is aan de voorwaarde dat in rechte het
bewijs wordt overgelegd dat die ambtenaar beslist heeft de voormelde vordering in te
stellen. (Art. 82 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij
de wet van 8 aug. 1988.)
12 november 2008
P.2008.0723.F
nr. 629
Rechtspersoon – Vertegenwoordiging in rechte – Akte van rechtspleging verricht door
een advocaat – Vermoeden van regelmatige lastgeving.
Behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die in een akte
van rechtspleging voor een rechtscollege van de rechterlijke orde, verklaart op te treden in
naam van een rechtspersoon die naar behoren is geïdentificeerd, wettelijk vermoed
daartoe een regelmatige lastgeving van het bevoegde orgaan van die rechtspersoon te
hebben gekregen, behoudens bewijs van het tegendeel door de partij die de
regelmatigheid van de lastgeving betwist (Art. 440, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 november 2008
P.2008.0723.F
nr. 629
Burgerlijke zaken – Vordering van de burgerlijke partij – Voorwerp – Ambtshalve
wijziging door de rechter – Wijziging van de kwalificatie.
Wanneer het bestreden arrest aan de vordering zoals door de burgerlijke partij verwoord,
een andere omschrijving geeft dan die welke in conclusie is voorgesteld, wijzigen de
appelrechters het voorwerp van de vordering niet en doen zij geen uitspraak over een niet
gevorderde zaak.
12 november 2008
P.2007.1627.F
nr. 628
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Beslissing over het recht op maatschappelijke bijstand of dienstverlening – Beroep –
Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank – Bijkomende aanspraken hangende de procedure.
De rechter kan hierbij kennis nemen van aanspraken, gegrond op feiten die zich na de
beslissing van het OCMW hebben voorgedaan, maar hieruit volgt niet dat de rechter ook
kennis kan nemen van nieuwe of bijkomende aanspraken, buiten de voorwaarden bepaald
bij de artikelen 807 en 808, van het Gerechtelijk Wetboek, of, indien deze aanspraken het
voorwerp zijn van een nieuwe beslissing van het OCMW, zonder dat die beslissing
regelmatig is aangevochten overeenkomstig artikel 71, van de OCMW–wet. (Artikelen
807 en 808 Gerechtelijk Wetboek.)
17 november 2008
S.2007.0069.N
nr. 638
Gemeente – College van burgemeester en schepenen – Optreden in rechte –
Gemeenteraad – Machtiging.
De machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen om
in rechte op te treden kan tot de sluiting van het debat worden gegeven (Artikelen 123, 8°
en 270 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
21 november 2008
C.2007.0448.N
nr. 654
Samenhangende vorderingen – Zelfde akte – Procesregel – Niet van openbare orde –
Bevoegdheid van de rechter.
De in art. 701 Ger. W. vermelde procesregel raakt de openbare orde niet en kan door de
rechter derhalve niet ambtshalve opgeworpen worden; die omstandigheid heeft geen
weerslag op zijn bevoegdheid om, voor elke vordering die bij een zelfde akte wordt
ingesteld, over zijn bevoegdheid uitspraak te doen en alle excepties van openbare orde op
te werpen (Art. 701 Gerechtelijk Wetboek.)
24 november 2008
C.2007.0432.F
nr. 658
Samenhangende vorderingen – Zelfde akte – Procesregel – Niet van openbare orde.
De in art. 701 Ger. W. vermelde procesregel raakt de openbare orde niet (Art. 701
Gerechtelijk Wetboek.)
24 november 2008
C.2007.0432.F
nr. 658
Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Uitbreiding van de vordering.
Uit de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek volgt niet dat de uitbreiding
van de vordering in hoger beroep aan bijkomende voorwaarden, zoals het formuleren van
incidenteel beroep, onderworpen is. (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.)
28 november 2008
C.2007.0301.N
nr. 679
Burgerlijke zaken – Eiser op de tegenvordering – Andere hoedanigheid dan die op de
hoofdvordering – Ontvankelijkheid.
De omstandigheid dat de eiser op de tegenvordering niet in dezelfde hoedanigheid in de
zaak is betrokken als op de hoofdvordering, heeft geen invloed op de ontvankelijkheid
van zijn rechtsvordering. (Artikelen 14 en 17 Gerechtelijk Wetboek.)
18 december 2008
C.2005.0414.F
nr. 744
Burgerlijke zaken – Faillissement – Curator – Vorderingsrechten – Vordering tegen een
derde die instaat voor de schulden van de gefailleerde.
De noodzaak van een efficiënte afwikkeling van het faillissement en de gelijke
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behandeling van de schuldeisers, maken dat de curator gerechtigd is de vorderingsrechten
uit te oefenen tegen een derde die heeft in te staan voor de schulden van de gefailleerde
wanneer die gehoudenheid bestaat tegen alle schuldeisers, ook al behoren die
vorderingsrechten niet aan de gefailleerde toe
19 december 2008
C.2007.0281.N
nr. 746
Burgerlijke zaken – Zelfde voorwerp – Vorderingen gegrond op verschillende oorzaken.
De omstandigheid dat twee vorderingen hetzelfde voorwerp hebben, heeft niet tot gevolg
dat de verjaring van de ene vordering zou leiden tot de ongegrondheid van de andere
vordering, wanneer die vorderingen op verschillende oorzaken gegrond zijn.
22 december 2008
C.2007.0148.F
nr. 748
Toegang tot de rechter – Vordering die getuigt van een rechtmatig belang.
Het recht op de toegang tot de rechter is niet onbeperkt en belet niet dat die toegang
afhankelijk gesteld wordt van het vereiste dat de aan de rechter voorgelegde vordering
getuigt van een rechtmatig belang (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Gerechtelijk Wetboek.)
23 december 2008
P.2008.1124.N
nr. 750

VREEMDE WET
Alleenverkoopconcessie voor onbepaalde tijd – Overdracht – Rechtskeuze door partijen –
Geldigheid.
Vermits de Alleenverkoopwet geen enkele bepaling bevat die de overdracht van een
alleenverkoopconcessie regelt, heeft de verplichting om, in het geval van de beëindiging
van een verkoopconcessie met uitwerking voor het gehele Belgische grondgebied of een
deel ervan, uitsluitend de Belgische wet toe te passen alleen betrekking op de beslechting
van de eenzijdige beëindiging van de verkoopconcessie en niet op de beoordeling van de
contractuele gevolgen van deze overeenkomst of van de geldigheid van de overdracht
ervan, zodat deze wet de toepassing van het door de partijen gekozen recht op de
overdracht van de alleenverkoopconcessie niet in de weg kan staan (Art. 3 Verdrag 19
juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk is op verbintenissen uit overeenkomsten;
Artikelen 1 en 4 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.)
28 februari 2008
C.2007.0076.N
nr. 142

VREEMDELINGEN
Maatregel van vrijheidsberoving – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Recht van verdediging – Taal – Essentiële stukken.
Inzake toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van
vreemdelingen, schendt het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling het recht van
verdediging van de van zijn vrijheid beroofde vreemdeling, door te oordelen dat de
essentiële stukken van het dossier in het Frans, taal van de rechtspleging, kunnen worden
geraadpleegd, ofschoon uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat het
bevel om het grondgebied te verlaten en de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde
plaats, welke aan de basis liggen van het verzoek tot invrijheidstelling van de
vreemdeling, in het Nederlands zijn gesteld, zonder Franse vertaling (Art. 72 Wet van 15
dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.)
16 januari 2008
P.2007.1884.F
nr. 30
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Onwettig verblijf – Verblijfsaanvraag – Burgemeester – Bevel om het grondgebied te
verlaten – Vrijheidsberoving – Handhaving.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de uitvaardiging van een bevel om het
grondgebied te verlaten met een beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een daartoe
genomen maatregel van vrijheidsberoving, op de enige grond dat de illegaal verblijvende
vreemdeling die het voorwerp ervan is aan de burgmeester van de plaats waar hij verblijft
een verblijfsaanvraag heeft gericht waarbij hij zich beroept op artikel 9, derde lid,
Vreemdelingenwet (Art. 9, derde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
5 maart 2008
P.2008.0235.F
nr. 157
Vreemdelingenwet – Artikel 77 – Hulpverlening bij illegale immigratie van personen –
Gewijzigde wetsbepaling – Toepassing op misdrijven onder oude wet gepleegd.
De retroactiviteitsregel zoals bedoeld in artikel 15.1 IVBPR en artikel 2, tweede lid, Sw.
heeft enkel tot 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 die nieuwe regeling blijkt dat het inzicht van de wetgever
omtrent de strafwaardigheid van dat feit is gewijzigd
8 april 2008
P.2007.0631.N
nr. 208
Vreemdelingenwet – Artikel 72, zoals gewijzigd door artikel 204 van de wet van 15
september 2006.
Artikel 72 Vreemdelingenwet, zoals gewijzigd door artikel 204 van de wet van 15
september 2006, strekt ertoe de minister of zijn gemachtigde of diens advocaat de
mogelijkheid te geven om hun middelen voor de raadkamer ook uiteen te zetten op het
ogenblik dat de vreemdeling een beroep aantekent bij de raadkamer tegen een maatregel
van vrijheidsberoving, en niets slechts in de fase waarbij de minister de raadkamer adieert
overeenkomstig artikel 74 Vreemdelingenwet, wanneer hij een maatregel treft van
verlenging van de termijn van opsluiting of vasthouding. (Art. 72 Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
29 april 2008
P.2008.0583.N
nr. 261
Bevel om het grondgebied te verlaten – Maatregel van vrijheidsberoving – Beroep –
Raadkamer – Beschikking – Hoger beroep – Plaats, dag en uur waarop de zaak voor de
kamer van inbeschuldigingstelling is vastgesteld – Berichtgeving aan de minister, zijn
gevolmachtigde of zijn advocaat – Verplichting.
Wanneer de vreemdeling in toepassing van artikel 71 Vreemdelingenwet beroep instelt
tegen een maatregel van vrijheidsberoving moet, in geval van hoger beroep tegen een
beschikking van de raadkamer, aan de minister, zijn gemachtigde of zijn advocaat ook
bericht worden gegeven van de plaats, de dag en het uur waarop de zaak voor de kamer
van inbeschuldigingstelling is vastgesteld; de omstandigheid dat de minister geen gebruik
heeft gemaakt van de mogelijkheid om zijn middelen voor de raadkamer uiteen te zetten,
doet hieraan niet af. (Art. 30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis; Artikelen 71, 72, eerste, derde en vierde lid Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
29 april 2008
P.2008.0583.N
nr. 261
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Bevel om het grondgebied te verlaten – Maatregel van vrijheidsberoving – Beroep –
Hoedanigheid van de minister in de rechtspleging.
Wanneer de vreemdeling in toepassing van artikel 71 vreemdelingenwet beroep instelt
tegen een maatregel van vrijheidsberoving, is de minister partij in de rechtspleging voor
de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling en, in geval van cassatieberoep, in
de rechtspleging voor het Hof; de omstandigheid dat de minister geen gebruik maakt van
de mogelijkheid om zijn middelen uiteen te zetten, doet hieraan niet af. (Artikelen 71, 72,
eerste en derde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
29 april 2008
P.2008.0583.N
nr. 261
Prejudiciële vraag – Grondwettelijk Hof – Bevel om het grondgebied te verlaten –
Vrijheidsberoving – Beroep bij de rechterlijke macht – Verwerping van het beroep –
Cassatieberoep – Hof van Cassatie – Verplichting tot het stellen van een prejudiciële
vraag – Grens – Artikel 5.3 E.V.R.M..
Wanneer het recht van de van zijn vrijheid beroofde vreemdeling om binnen een redelijke
termijn te worden berecht, dat bij art. 5.3, E.V.R.M., gewaarborgd is, in het gedrang dreigt
te komen, moet het Hof het verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof verwerpen
30 april 2008
P.2008.0596.F
nr. 263
Verblijfsstatuut – Inschrijving in het wachtregister.
De inschrijving van een vreemdeling in het wachtregister van de gemeente waar
hoofdverblijfplaats heeft, houdt op zich niet in dat de betrokkene rechtmatig
grondgebied mag verblijven (Artikelen 1, § 1, 2°, eerste lid, en 1bis, tweede lid,
19 juli 1991.)
19 mei 2008
S.2007.0078.N

hij zijn
op het
2° Wet
nr. 303

Verdrag betreffende de status van staatlozen – Verplichting voor de verdragsluitende
staten – Verblijfsrecht.
Het Verdrag betreffende de status van staatlozen legt aan de verdragsluitende staten niet
op een verblijfsrecht te verlenen aan de erkende staatlozen
19 mei 2008
S.2007.0078.N
nr. 303
Staatloze – Uitzettingsverbod – Legaal verblijf.
Het in artikel 31 van het Verdrag betreffende de status van staatlozen bedoelde
uitzettingsverbod geldt alleen ten gunste van rechtmatig op het grondgebied verblijvende
staatlozen en derhalve niet ten gunste van staatlozen die illegaal op het grondgebied
verblijven. (Art. 31 Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28
september 1954, te New–York.)
19 mei 2008
S.2007.0078.N
nr. 303
Verdrag betreffende de status van staatlozen – Illegaal verblijf – Erkenning als staatloze.
Een vreemdeling die illegaal in het land verblijft kan geen recht op verblijf laten gelden
door het enkel feit van zijn erkenning als staatloze. De erkenning als staatloze heeft niet
tot gevolg dat de illegaal in het land verblijvende vreemdeling als een rechtmatig
verblijvende vreemdeling moet worden beschouwd (Artikelen 7 en 31 Verdrag
betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28 september 1954, te New–York.)
19 mei 2008
S.2007.0078.N
nr. 303
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Administratieve beslissing – Maatregel van vrijheidsberoving – Redengeving –
Onderzoeksgerechten – Bevoegdheid.
De onderzoeksgerechten gaan na of de maatregelen van vrijheidsberoving in
overeenstemming zijn met de wet, zonder dat zij zich over hun gepastheid mogen
uitspreken; daaruit volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet had kunnen
beoordelen of de minister of zijn gemachtigde, alvorens een dergelijke maatregel te
nemen, de vreemdeling had moeten vragen om het grondgebied op eigen kracht te
verlaten (Artikelen 7, tweede en derde lid, en 72, tweede lid Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
26 augustus 2008
P.2008.1287.F
nr. 437
Vrijheidsberoving – Administratieve maatregel – Beroep bij de raadkamer – Hoger
beroep – Nieuwe administratieve maatregel – Beroep heeft geen bestaansreden meer –
Artikel 13 E.V.R.M. – Daadwerkelijk rechtsmiddel.
Het recht dat door art. 13, E.V.R.M., wordt gewaarborgd, belet de rechter niet om vast te
stellen dat het beroep van een vreemdeling tegen een maatregel van vrijheidsberoving,
geen bestaansreden meer heeft.
3 september 2008
P.2008.1323.F
nr. 446
Vrijheidsberoving – Administratieve maatregel – Beroep bij de raadkamer – Hoger
beroep – Nieuwe administratieve maatregel – Beroep heeft geen bestaansreden meer.
Het beroep van de vreemdeling tegen een maatregel van vrijheidsberoving heeft geen
bestaansreden meer wanneer hij intussen het voorwerp van een nieuwe maatregel is
geworden die de aanvankelijke maatregel van vrijheidsberoving niet verlengt, doch een
autonome titel van vrijheidsberoving is, onderscheiden van die welke het rechtsmiddel
bedoelt
3 september 2008
P.2008.1323.F
nr. 446
Vrijheidsberoving – Hechtenis – Verlenging – Beslissing – Geen autonome titel.
Wanneer tegen de vreemdeling een bevel is uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten,
samen met een beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een daartoe genomen
maatregel van vrijheidsberoving, en de gemachtigde van de minister van Binnenlandse
Zaken heeft beslist om de hechtenis van de vreemdeling met twee maanden te verlengen,
is deze beslissing tot verlenging geen autonome titel van vrijheidsberoving. (Artikelen
7,eerste lid, 1°, tweede, derde en vierde lid,71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.)
1 oktober 2008
P.2008.1355.F
nr. 518
Vrijheidsberoving – Administratieve maatregel – Beroep bij de rechterlijke macht –
Onderzoeksgerecht – Beschikking in kort geding op eenzijdig verzoekschrift – Verbod van
uitwijzing – Gezag van gewijsde.
Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de beschikking, die de Belgische Staat
verbiedt de eiser uit te wijzen zolang over het beroep tot nietigverklaring tegen de
verwerping van zijn aanvraag tot verblijfsvergunning geen uitspraak is gedaan, in kort
geding op eenzijdig verzoekschrift werd gewezen en geen eindbeslissing is omdat de
Belgische Staat derdenverzet heeft aangetekend, miskent dat onderzoeksgerecht het gezag
van gewijsde van die beschikking niet, vermits het zich ertoe heeft beperkt te oordelen dat
over de vordering tot verbod van uitwijzing een nieuwe beslissing kon worden genomen.
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15 oktober 2008

P.2008.1402.F

nr. 549

Vrijheidsberoving – Administratieve maatregel – Beroep bij de rechterlijke macht –
Onderzoeksgerecht – Toezicht op de wettigheid van de hechtenistitel – Tijdelijk verbod
van verwijdering – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 13 – Daadwerkelijk
rechtsmiddel.
Het recht dat bij art. 13, E.V.R.M., is gewaarborgd, verbiedt de rechter niet te oordelen
dat een vrijheidsberovende maatregel, om de verwijdering van een vreemdeling te
waarborgen, niet onwettig is alleen omdat een eenzijdige gerechtelijke beslissing tijdelijk
die verwijdering heeft verboden, omdat de doeltreffendheid van de rechtsmiddelen die een
maatregel van vrijheidsberoving kunnen beïnvloeden, niet noodzakelijk afhangt van de
voorwaarde dat zij deze opschorten
15 oktober 2008
P.2008.1402.F
nr. 549
Vrijheidsberoving – Administratieve maatregel – Beroep bij de rechterlijke macht –
Onderzoeksgerecht – Toezicht op de wettigheid van de hechtenistitel.
Het jurisdictioneel toezicht op een administratieve maatregel van vrijheidsberoving ten
aanzien van een vreemdeling heeft alleen betrekking op de wettigheid van de titel waarop
de vrijheidsberoving steunt. (Art. 72, al. 2 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
15 oktober 2008
P.2008.1402.F
nr. 549
Vrijheidsberoving – Administratieve maatregel – Beroep voor de raadkamer – Hoger
beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Motiveringsplicht.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over het hoger beroep tegen
de beslissing van de raadkamer die de handhaving beveelt van de administratieve
maatregel van vrijheidsberoving die tegen een vreemdeling is genomen, hoeft zij niet te
antwoorden op de gegevens die in het verzoekschrift tot invrijheidstelling zijn aangevoerd
noch op de stukken uit het administratief dossier van de vreemdeling, ook al zijn deze
door laatstgenoemde neergelegd, doch alleen op de vorderingen, verweermiddelen of
excepties die aldaar in een conclusie zijn neergelegd. (Art. 72 Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
29 oktober 2008
P.2008.1450.F
nr. 593
Vrijheidsberoving – Administratieve maatregel – Beroep bij de rechterlijke macht –
Wettigheidscontrole – Verenigbaarheid van de maatregel tot verwijdering met het recht
op eerbiediging van het privé– en gezinsleven – Feitelijke beoordeling.
Artikel 8 E.V.R.M. verbiedt de nationale rechter niet om de verenigbaarheid van de bij
wet bepaalde en door de administratie genomen maatregel tot verwijdering met het recht
op eerbiediging van het privé– en gezinsleven dat door de vreemdeling wordt aangevoerd,
in feite te beoordelen.
29 oktober 2008
P.2008.1450.F
nr. 593
Vreemdelingenwet – Artikel 77bis – Mensenhandel – Huisjesmelkerij – Bijzondere
verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het plegen van het misdrijf –
Onroerend goed – Eigendom van de veroordeelde – Verplichte verbeurdverklaring.
De verbeurdverklaring van een onroerend goed, bedoeld in artikel 77bis, § 1bis, dat
gediend heeft tot het plegen van het misdrijf, is onder vigeur van artikel 77bis, § 5,
Vreemdelingenwet, met toepassing van de artikelen 42, 1° en 43, Strafwetboek, verplicht,
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wanneer dat onroerend goed de eigendom van de veroordeelde is; de verbeurdverklaring
van die onroerende goederen is enkel facultatief wanneer zij de veroordeelde niet
toebehoren
25 november 2008
P.2008.0951.N
nr. 664
Vrijheidsberoving – Administratieve maatregel – Beroep bij de raadkamer – Verzoek tot
invrijheidstelling – Ontvankelijkheid – Niet–aanwijzing van de in het beroep bedoelde
beslissing.
Wanneer ondubbelzinnig blijkt dat de vreemdeling zijn beroep richtte tegen de
administratieve beslissing die hem van zijn vrijheid berooft, kan zijn verzoek tot
invrijheidstelling niet onontvankelijk worden verklaard, op de enkele grond dat het de
beslissing niet aanwijst die in het beroep wordt bedoeld.
26 november 2008
P.2008.1533.F
nr. 673
Vrijheidsberoving – Administratieve maatregel – Beroep bij de raadkamer – Territoriale
bevoegdheid – Criterium van de verblijfplaats van de inverdenkinggestelde.
Inzake voorlopige hechtenis stemt de territoriale bevoegdheid van de raadkamer overeen
met die van de onderzoeksrechter en de procureur des Konings; wanneer die bevoegdheid
wordt bepaald door de verblijfplaats van de inverdenkinggestelde, moet daaronder
begrepen worden de plaats waar hij werkelijk woont op het ogenblik waarop de
vervolging wordt ingesteld en niet de plaats van het huis van arrest dat hem na zijn
vrijheidsberoving opneemt. (Artikelen 23 en 62 bis, eerste lid Wetboek van
Strafvordering.)
26 november 2008
P.2008.1616.F
nr. 674
Vrijheidsberoving – Administratieve maatregel – Beroep bij de raadkamer – Territoriale
bevoegdheid – Bepalingen van openbare orde.
De territoriale bevoegdheid van de raadkamer waarbij de zaak op grond van artikel 71
Vreemdelingenwet aanhangig is gemaakt, is van openbare orde
26 november 2008
P.2008.1616.F
nr. 674
Vrijheidsberoving – Administratieve maatregel – Beroep bij de raadkamer –
Toepasselijke regels – Aard.
De bepalingen die het beroep bij de rechterlijke macht van de van zijn vrijheid beroofde
vreemdeling regelen, behoren tot de regels van de strafvordering en zijn derhalve van
openbare orde. (Artikelen 71, 72, vierde lid, en 74 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.)
26 november 2008
P.2008.1616.F
nr. 674
Vreemdeling toegelaten om te verblijven – Buitenlandse echtgenoot – Verblijf van meer
dan drie maanden – Aanvraag – Beslissing – Minister – Bevoegdheid – Subjectief recht.
Wanneer de minister tot wiens bevoegdheid de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen behoort, of zijn gemachtigde uitspraak
doet over een aanvraag om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven en die
aanvraag uitgaat van de buitenlandse echtgenoot van een vreemdeling die toegelaten of
gemachtigd is om in het Rijk te verblijven of er zich te vestigen, is zijn bevoegdheid niet
volledig gebonden maar beschikt hij over beoordelingsvrijheid; de echtgenoot, eiser,
beschikt bijgevolg niet over een subjectief recht op verblijf van meer dan drie maanden in
het Rijk (Artikelen 2, 3, 10, eerste lid, 4°, 11 en 12bis Wet van 15 dec. 1980 betreffende
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de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.)
18 december 2008
C.2005.0238.F
nr. 739

WAPENS
Bezit – Onwettig voorhanden hebben – Amnestie.
Art. 44, § 1, van de Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten
met wapens, belet de vervolgingen van degene die, binnen de in deze bepaling
vastgelegde termijn, de vergunning aanvraagt die nodig is voor het bezit van een wapen
dat hij onwettig voorhanden heeft, voor zover het betrokken wapen niet wordt gezocht of
staat geseind; deze bepaling doet evenwel de strafvordering niet vervallen die, vóór de
inwerkingtreding van de voormelde wet, wegens een dergelijk misdrijf was ingesteld.
(Art. 44, § 1 Wet 8 juni 2006.)
17 september 2008
P.2008.0953.F
nr. 481

WATERS
Vlaams Gewest – Bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging – Heffing –
Teruglozing van water in het oppervlaktewater waaruit het werd opgenomen – Vuilvracht
– Berekening.
Ten bate van de heffingsplichtige die voor zijn productieproces water opneemt uit een
bepaald oppervlaktewater en het nadien terugloost in datzelfde oppervlaktewater, wordt
de vuilvracht van het geloosde afvalwater verminderd met de vuilvracht van het gebruikte
oppervlaktewater om reden dat de heffingsplichtige de alsdan reeds aanwezige vervuiling
in het oppervlaktewater louter terugstort; niet de totale vuilvracht van het opgenomen
water (NO) kan in mindering worden gebracht van de totale vuilvracht van het geloosde
water (N), maar alleen de verschillende deelvuilvrachten van het opgenomen
oppervlaktewater kunnen in mindering gebracht worden van de overeenstemmende
deelvuilvrachten van het geloosde afvalwater (N1, N2 en N3); wanneer het verschil tussen
de deelvuilvracht van het geloosde afvalwater en de overeenstemmende deelvuilvracht
van het opgenomen oppervlaktewater een negatieve waarde geeft, zodat derhalve
zuiverder water wordt geloosd dan opgenomen, moet voor de desbetreffende vuilvracht de
waarde nul in aanmerking worden genomen. Indien de heffingsplichtige het afvalwater
loost langs meerdere lozingspunten, wordt het in mindering brengen van de reeds
aanwezige vuilvracht uitgevoerd per lozingspunt, hetgeen impliceert dat de
heffingsplichtigen de meet– en bemonsteringsresultaten van de lozingspunten van het
(bedrijfs)afvalwater van eenzelfde productieactiviteit of van verschillende
productieactiviteiten niet mogen samenvoegen voor de berekening van de vuilvracht na
vermindering; dit heeft voor gevolg dat de eventueel negatieve waarden N1/N1,O,
N2/N2,O of N3/N3,O voor een bepaald lozingspunt dienen gelijk gesteld te worden met
nul en niet kunnen verrekend worden met de overeenstemmende positieve waarden van
een ander lozingspunt; het begrip "lozingspunt" verwijst daarbij naar de fysieke plaats
waar afvalwater in het oppervlaktewater wordt gebracht. Wanneer meerdere deelstromen
van bedrijfsafvalwater, die verbonden zijn aan verschillende productieactiviteiten van de
heffingsplichtige, via een gemeenschappelijk lozingspunt worden geloosd, wordt de
berekening van de vuilvracht na vermindering uitgevoerd volgens het bepaalde in artikel
35sexies, §1 en §2, eerste lid, van de Oppervlaktewaterenwet; indien de meting en
bemonstering afzonderlijk zijn gebeurd per deelstroom aan een controle–inrichting voor
het gemeenschappelijk lozingspunt, moet bij de berekening van de vuilvracht na
vermindering worden overgegaan tot het optellen per deelvuilvracht van de
overeenstemmende resultaten verbonden aan elke deelstroom; daarbij dienen de eventueel
negatieve waarden N1/N1,O, N2/N2,O of N3/N3,O die gemeten zijn voor de
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deelvuilvracht van een bepaalde deelstroom, niet gelijkgesteld te worden met nul nu geen
enkele bepaling belet dat zij verrekend worden met positieve waarden van de
overeenstemmende deelvuilvracht van een andere deelstroom. (Artikelen 35ter, § 1, en
35quinquies, § 1, eerste lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging; Art. 35sexies, § 1 en § 2, eerste en tweede lid
Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging.)
14 februari 2008
F.2005.0054.N
nr. 111
Werkzaamheden tot wijziging van een op het openbaar domein aangelegde voorziening –
Waterleiding – Vordering van de Staat tot terugbetaling van de kosten.
Het arrest, dat beslist dat de vordering van de Staat tot terugbetaling van de kosten van de
werkzaamheden, vereist dat die werkzaamheden uitgevoerd zijn overeenkomstig de
geldende stedenbouwkundige voorschriften en overeenkomstig die welke voortvloeien uit
andere wetten die straffen opleggen, voegt aan het enige artikel van de wet van 17 januari
1938 een toepassingsvoorwaarde toe die het niet bevat en schendt derhalve die bepaling.
(Enig art., zevende lid Wet 17 jan. 1938.)
23 oktober 2008
C.2007.0381.F
nr. 577

WEGEN
Gemeente – Veiligheidsverplichting.
Ingevolge haar verplichting enkel voldoende veilige wegen voor het verkeer open te
stellen, moet de gemeentelijke overheid, behoudens wanneer een vreemde oorzaak, die
haar niet kan worden aangerekend, haar belet die veiligheidsverplichting na te komen,
ieder abnormaal gevaar dat de redelijke verwachting van de weggebruikers kan
beschamen, ongeacht of het verborgen dan wel zichtbaar is, door gepaste maatregelen
voorkomen (Art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; Artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek.)
17 april 2008
C.2006.0575.N
nr. 230
Gemeente – Abnormaal gevaar – Bewijslast.
Wanneer het slachtoffer het bewijs levert van een abnormaal gevaar op een weg in de
gemeente, dient in beginsel te worden aanvaard, behoudens tegenbewijs, dat de
gemeentelijke overheid die gevaarssituatie behoorde te kennen en maatregelen vereist
waren om het gevaar weg te werken; om in dat geval niet aansprakelijk te worden gesteld
staat het aan de gemeentelijke overheid het bewijs te leveren dat zij de gevaarssituatie niet
behoorde te kennen en niet kende, ofwel gelet op het tijdsverloop in de onmogelijkheid is
geweest de nodige maatregelen te treffen om het abnormaal gevaar te onderkennen. (Art.
135, § 2 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
17 april 2008
C.2006.0575.N
nr. 230
Gemeente – Veiligheidsverplichting – Aard – Beoordeling.
De verplichting van de gemeentelijke overheid ieder abnormaal gevaar dat de redelijke
verwachting van de weggebruikers kan beschamen, ongeacht of het verborgen dan wel
zichtbaar is, door gepaste maatregelen te voorkomen houdt geen resultaatverbintenis in;
bij de beoordeling van het bestaan van een fout van de gemeente, dient de rechter
derhalve rekening te houden met het feit dat de gemeentelijke overheid de bedoelde
gevaarssituatie kende dan wel behoorde te kennen. (Art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet
van 24 juni 1988; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
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17 april 2008

C.2006.0575.N

nr. 230

WEGVERKEER
WEGVERKEERSWET
Vaststelling van overtredingen – Verbalisant – Betrokken partij – Beoordeling.
Of de verbalisant die een verkeersovertreding vaststelt al dan niet betrokken partij is, is
een feitenoordeel dat de rechter onaantastbaar beoordeelt (Art. 62 Wetten betreffende de
politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
8 januari 2008
P.2007.0736.N
nr. 14
Vluchtmisdrijf.
Een veroordeling wegens vluchtmisdrijf is niet onwettig louter omdat de bij een ongeval
betrokken bestuurder zijn naam en adres aan de politie heeft medegedeeld vooraleer de
termijn van vierentwintig uur is verstreken die bij artikel 52.3 Wegverkeersreglement is
bepaald (Art. 33 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
23 januari 2008
P.2007.1437.F
nr. 53
Plaats van het misdrijf.
Het misdrijf bepaald in artikel 67ter, Wegverkeerwet, is voltrokken wanneer de
identificatie van de overtreder niet is gebeurd, zodat de plaats van het misdrijf de plaats is
waar de door voornoemde wetsbepaling voorgeschreven mededeling moet worden
ontvangen
22 april 2008
P.2008.0250.N
nr. 245
Artikel 29, § 1, tweede lid – Artikel 3, 36°, K.B. 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°, Wegverkeersreglement 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
6 mei 2008
P.2008.0292.N
nr. 273
Ademanalyse – Geen voorafgaande ademtest – Gevolg.
Door te bepalen dat een ademanalyse wordt verricht wanneer de ademtest een
alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht
aangeeft, heft artikel 60, § 1, Wegverkeerswet de bevoegdheid niet op die bij artikel 59, §
2, van de voormelde wet aan de agenten is verleend die zij aanwijst, om de ademanalyse
zonder voorafgaande ademtest op te leggen.
28 mei 2008
P.2008.0309.F
nr. 326
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Ademanalyse – Geen voorafgaande ademtest – Gevolg.
Door te bepalen dat een ademanalyse wordt verricht wanneer de ademtest een
alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht
aangeeft, heft artikel 60, § 1, Wegverkeerswet de bevoegdheid niet op die bij artikel 59, §
2, van de voormelde wet aan de agenten is verleend die zij aanwijst, om de ademanalyse
zonder voorafgaande ademtest op te leggen.
28 mei 2008
P.2008.0309.F
nr. 326
Verval van het recht tot sturen – Verval uitgesproken bij wijze van straf – Veroordeling
wegens alcoholintoxicatie in staat van herhaling – Herstel in het recht tot sturen.
In het geval van veroordeling wegens alcoholintoxicatie in staat van herhaling, wordt het
herstel in het recht tot sturen afhankelijk gemaakt van het slagen voor een geneeskundig
en een psychologisch onderzoek. (Artikelen 36 en 38, § 3, 3° en 4°, en § 4, vierde lid
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968.)
22 oktober 2008
P.2008.0822.F
nr. 573
Verval van het recht tot sturen – Verval uitgesproken wegens lichamelijke of geestelijke
ongeschiktheid – Tijdelijk verval – Verstrijken van termijn – Lichamelijke of geestelijke
geschiktheid – Beoordeling.
Art. 42, Wegverkeerswet, maakt de rechter niet bevoegd om, wanneer hij een tijdelijk
verval uitspreekt van het recht een motorvoertuig te besturen wegens lichamelijke of
geestelijke ongeschiktheid, bij het verstrijken van de door hem vastgestelde termijn, de
lichamelijke geschiktheid van de schuldige te beoordelen.
22 oktober 2008
P.2008.0822.F
nr. 573
Rijden in staat van alcoholintoxicatie – Bewijs – Adem– of bloedanalyse – Bij wet
geregeld bewijs – Meetapparatuur – Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten
van de gebruikte toestellen vaststellen – Verplicht karakter.
Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan het bewijs, wanneer het
door een adem– of bloedanalyse wordt geleverd, bijzonder bij wet is geregeld; wanneer de
rechter zijn beslissing grondt op de resultaten van een meting van de alcoholconcentratie
per liter uitgeademde alveolaire lucht of per liter bloed, is hij gebonden door de
bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten van de gebruikte toestellen vaststellen
(Art. 59, § 4 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
26 november 2008
P.2008.1293.F
nr. 672
Rijden in staat van alcoholintoxicatie – Bewijs – Adem– of bloedanalyse – Bij wet
geregeld bewijs – Meetapparatuur – Vormvereisten die de intrinsieke waarde van het
bewijs waarborgen – Gevolgen – Niet–conforme ethylometer – Vaststellingen zonder
wettelijke bewijswaarde.
Ook wanneer de niet nagekomen vormvereiste niet op straffe van nietigheid is
voorgeschreven of de onregelmatigheid noch de betrouwbaarheid van het bewijs, noch het
recht op een eerlijke behandeling van de zaak aantast, mag de rechter een wettelijke
bewijswaarde toekennen aan een bewijs dat is verkregen met schending van de bepalingen
die het bewijs bijzonder regelen en de intrinsieke waarde ervan waarborgen (Art. 59, § 4
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968.)
26 november 2008
P.2008.1293.F
nr. 672
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Rijden in staat van alcoholintoxicatie – Bewijs – Adem– of bloedanalyse – Bij wet
geregeld bewijs – Meetapparatuur – Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten
van de gebruikte toestellen vaststellen – Verplicht karakter.
Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan het bewijs, wanneer het
door een adem– of bloedanalyse wordt geleverd, bijzonder bij wet is geregeld; wanneer de
rechter zijn beslissing grondt op de resultaten van een meting van de alcoholconcentratie
per liter uitgeademde alveolaire lucht of per liter bloed, is hij gebonden door de
bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten van de gebruikte toestellen vaststellen
(Art. 59, § 4 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
26 november 2008
P.2008.1293.F
nr. 672
Rijden in staat van alcoholintoxicatie – Adem– of bloedanalyse – Andere bewijsmiddelen
– Toelaatbaarheid.
Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan het bewijs alleen
bijzonder bij wet is geregeld wanneer het door een adem– of bloedanalyse wordt
geleverd; aangezien de wet die bijzondere wijzen niet oplegt, mag de rechter zich op
andere bewijsgegevens baseren en deze dan ook vrij beoordelen (Artikelen 34 en 59
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968.)
26 november 2008
P.2008.1043.F
nr. 671
Rijden in staat van alcoholintoxicatie – Bewijs – Adem– of bloedanalyse – Bij wet
geregeld bewijs – Meetapparatuur – Vormvereisten die de intrinsieke waarde van het
bewijs waarborgen – Gevolgen – Niet–conforme ethylometer – Vaststellingen zonder
wettelijke bewijswaarde.
Ook wanneer de niet nagekomen vormvereiste niet op straffe van nietigheid is
voorgeschreven of de onregelmatigheid noch de betrouwbaarheid van het bewijs, noch het
recht op een eerlijke behandeling van de zaak aantast, mag de rechter een wettelijke
bewijswaarde toekennen aan een bewijs dat is verkregen met schending van de bepalingen
die het bewijs bijzonder regelen en de intrinsieke waarde ervan waarborgen (Art. 59, § 4
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968.)
26 november 2008
P.2008.1293.F
nr. 672
Verval van de strafvordering tegen bepaling – Voorwaarde.
Uit artikel 65, § 1 en § 2, Wegverkeerswet volgt dat enkel een tijdige betaling de
strafvordering doet vervallen; bij ontstentenis van tijdige betaling geldt het vereiste niet
meer dat het openbaar ministerie dat toch de strafvordering wil instellen, de betrokkene
daarvan per aangetekende brief moet verwittigen.
2 december 2008
P.2008.1172.N
nr. 691
Inbreuk begaan door een rechtspersoon.
Rechtspersonen kunnen ook de inbreuk op artikel 67ter Wegverkeerswet begaan
2 december 2008
P.2008.1122.N

nr. 690

Vervangend rijverbod – Bijzondere motivering.
Het vereiste van bijzondere motivering van artikel 195 Wetboek van Strafvordering is niet
van toepassing op het door de rechter uitgesproken vervangend rijverbod overeenkomstig
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artikel 69bis Wegverkeerswet.
2 december 2008

P.2008.1172.N

nr. 691

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01–12–1975
Geparkeerd voertuig – Aanmaning te verplaatsen – Reglementair geparkeerd voertuig.
Artikel 4.4 Wegverkeersreglement houdt in dat de bestuurder of de burgerlijk
aansprakelijke persoon de kosten van de verplaatsing niet moet dragen wanneer de
bestuurder afwezig is en dienvolgens niet kan aangemaand worden het voertuig te
verplaatsen op voorwaarde dat het voertuig "reglementair geparkeerd is", waarmee de
wetgever bedoelt de toestand van het geparkeerd voertuig, te beginnen vanaf het ogenblik
waarop dit voertuig geparkeerd werd tot op het ogenblik dat de bestuurder in kennis kan
gesteld worden van een aanmaning, ingevolge een nieuwe parkeerregeling, zijn voertuig
te verplaatsen; dit reglementair parkeren moet derhalve beoordeeld worden over de gehele
periode dat het voertuig geparkeerd was.
24 januari 2008
C.2005.0480.N
nr. 56
Gelijktijdige manoeuvres – Voorrang.
Wanneer twee bestuurders gelijktijdig een manoeuvre uitvoeren, heeft de bestuurder die
rechts rijdt voorrang. (Artikelen 12, § 3 en 4 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer.)
25 januari 2008
C.2006.0595.F
nr. 63
Gelijktijdige manoeuvres – Voorrang.
Wanneer twee bestuurders gelijktijdig een manoeuvre uitvoeren, heeft de bestuurder die
rechts rijdt voorrang. (Artikelen 12, § 3 en 4 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer.)
25 januari 2008
C.2006.0595.F
nr. 63
De verplichtingen van de bestuurder die rechts afslaat en die zich in de uitzonderlijke
gevallen, wegens de plaatsgesteldheid en de afmetingen van het voertuig of de lading
ervan naar links mag begeven, gelden uitsluitend voor die verplaatsing naar links en niet
voor de daarop volgende zwenking naar rechts (Art. 19.2.2° K.B. van 1 dec. 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
26 februari 2008
P.2007.1583.N
nr. 132
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 – Artikel 3, 36°, K.B. 30 sept.
2005 – Overtredingen van de derde graad.
Uit de samenhang van de artikelen 61.1.1° en 61.1.4°, Wegverkeersreglement 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
6 mei 2008
P.2008.0292.N
nr. 273
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Snelheidsovertreding – Wijze van vaststelling.
Een snelheidsovertreding moet niet noodzakelijk vastgesteld zijn door een geijkte
snelheidsmeter (Art. 11 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer.)
13 mei 2008
P.2008.0218.N
nr. 288
Artikel 12.3.1 – Artikel 12.4 – Artikel 12.5.
De bij de artikelen 12.3.1, 12.4 en 12.5, van het Wegverkeersreglement opgelegde
verplichting om voorrang te verlenen heeft een algemene strekking en staat los van het
rijgedrag van de voorranggerechtigde weggebruiker, mits de komst van laatstgenoemde
kan worden voorzien
30 mei 2008
C.2007.0224.F
nr. 333
Artikel 9.3 – Verplichting om zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te
blijven.
De omstandigheid alleen dat een bestuurder de linkerrand van de rijbaan volgt, wettigt het
vermoeden niet dat hij artikel 9.3 Wegverkeersreglement overtreedt; opdat dit rijgedrag
een overtreding zou zijn, moet worden bewezen dat het de bestuurder, gelet op de
omstandigheden van de zaak, niet toegestaan was links te rijden en dat hij een fout heeft
begaan door zulks te doen
25 juni 2008
P.2008.0477.F
nr. 397
Verplichting voorrang te verlenen – Bestuurder die op regelmatige wijze van rechts komt.
Een bestuurder komt alleen regelmatig van rechts in de zin van artikel 12.3.1, eerste lid,
Wegverkeersreglement, zoals ingevoegd bij artikel 10, 2°, K.B. 4 april 2003 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
25 juni 2008
P.2008.0477.F
nr. 397
Manoeuvre.
Een rijbeweging die het verkeer kan hinderen en gepaard gaat met een aanzienlijke
verandering in de gevolgde rijrichting wordt als een manoeuvre beschouwd (Art. 12.4
K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
27 juni 2008
C.2007.0486.F
nr. 413
Manoeuvre – Begrip.
Het bestreden vonnis dat vaststelt dat de verweerder, die met de motor reed op een rijbaan
zonder rijstrook, een rij stilstaande voertuigen voorbijreed waar hij omheen gereden was,
heeft daaruit niet wettig kunnen afleiden dat hij geen manoeuvre uitvoerde (Art. 12.4
K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
27 juni 2008
C.2007.0486.F
nr. 413
Manoeuvre – Voorrang – Voorrangsplichtige bestuurder – Fout.
De verplichting van artikel 12.4, Wegverkeersreglement, voor de bestuurder die een
manoeuvre wil uitvoeren, om de andere weggebruikers te laten voorgaan, heeft een
algemene strekking en houdt geen verband met de inachtneming van de verkeersregels
door de andere weggebruikers, op voorwaarde evenwel dat hun komst niet
onvoorzienbaar is, zodat de rechter de voorrangsplichtige bestuurder alleen van alle
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aansprakelijkheid kan ontslaan door vast te stellen dat de gedragingen van de
voorranghebbende bestuurder de voorrangsplichtige in zijn gerechtvaardigde
verwachtingen hebben bedrogen; die regel heeft alleen betrekking op de beoordeling van
de fout van de voorrangsplichtige bestuurder en niet op de fout van de voorranghebbende
bestuurder (Art. 12.4 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer.)
10 november 2008
C.2007.0362.F
nr. 624

WERKLOOSHEID
RECHT OP UITKERING
Draagwijdte – Toelaatbaarheidsvoorwaarden – Weigering – Voorafgaand verhoor –
Vrijstelling van oproeping.
De vrijstelling van oproeping van de werkloze om gehoord te worden vooraleer een
beslissing wordt genomen inzake ontzegging van het recht op uitkeringen indien hij niet
voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden vermeld in de artikelen 30 tot 43,
Werkloosheidsbesluit 1991, mag niet worden toegepast wanneer de werknemer niet
voldoet aan de in artikel 36, § 2, eerste lid, 2°, van dat artikel bedoelde
toelaatbaarheidsvoorwaarde, omdat hij ambtshalve door de gewestelijke dienst voor
arbeidsbemiddeling werd geschrapt van de lijst van werkzoekenden krachtens artikel 58, §
1, van dat besluit, omdat hij zich niet op de gemeentelijke controle had gemeld. (Art. 144,
§ 2, eerste lid, 2° K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
26 mei 2008
S.2007.0076.F
nr. 315
Gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling – Schrapping – Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening – Controle – Bevoegdheid – Wachtuitkeringen – Stage –
Werkzoekende – Inschrijving.
De schrapping van ambtswege, door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, van
de inschrijving als werkzoekende van een werknemer, bindt de Rijksdienst voor
Arbeidsbemiddeling niet die, bij een uitkeringsaanvraag, moet nagaan of de voorwaarden
tot toekenning van de uitkeringen vervuld zijn en, bijgevolg, de gegrondheid van de
schrapping moet nagaan van de werknemer die het gerechtvaardigd karakter voor hem
kan betwisten. (Artikelen 27, 5°, 36, § 1, 4° en § 2 en 58, § 1, derde lid K.B. 25 nov. 1991
betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid; zoals van toepassing vóór de
wijziging door K.B. 4 juli 2004.)
26 mei 2008
S.2007.0076.F
nr. 315
Wachtuitkeringen – Stage – Werkzoekende – Inschrijving – Gewestelijke dienst voor
arbeidsbemiddeling – Schrapping – Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening – Controle –
Bevoegdheid – Vernietiging van de schrapping – Gevolg – Berekening van de stage.
Wanneer de schrapping ten onrechte is gebeurd, moet de wachttijd berekend worden alsof
de werkloze niet werd geschrapt.
26 mei 2008
S.2007.0076.F
nr. 315
Schrapping – Wachtuitkeringen – Stage – Werkzoekende – Inschrijving – Gewestelijke
dienst voor arbeidsbemiddeling – Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening – Controle –
Bevoegdheid – Vernietiging van de schrapping – Gevolg – Bewijs.
Het arrest, dat beslist dat de toelating tot het recht op wachtuitkeringen moet worden
herzien met inachtneming van een wachttijd alsof de werkloze niet was geschrapt, beperkt
zich aldus ertoe de gevolgen van die fout te herstellen, zonder de eerste verweerder te
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ontslaan van de verplichting een bewijs te leveren dat de regelgeving hem oplegt.
26 mei 2008
S.2007.0076.F
nr. 315
Beslissing – Vergissing – Uitbetalingsinstelling – Fout – Nalatigheid.
In de zin van artikel 167, § 1, eerste lid, 4°, Werkloosheidsbesluit 1991, wordt de uitgave
die het gevolg is van een fout of een nalatigheid die uitsluitend aan de
uitbetalingsinstelling te wijten is, verworpen zonder mogelijkheid tot terugvordering van
de ten onrechte betaalde bedragen. (Art. 167, § 1, eerste lid, 4° K.B. 25 nov. 1991
betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
9 juni 2008
S.2007.0113.F
nr. 359
Werkloze – Engagement – Actief zoeken naar werk – Overeenkomst.
De werkloze die, in het kader van een procedure van opvolging van het actieve
zoekgedrag naar werk, een overeenkomst ondertekend heeft en zich ertoe verbonden heeft
deze na te leven, kan niet meer beweren dat hij voldoende inspanningen heeft gedaan om
zich in de arbeidsmarkt te integreren of dat de in de overeenkomst voorgestelde
engagementen niet geschikt noch aangepast zijn. (Art. 59quater, § 5, eerste en tweede lid
K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
9 juni 2008
S.2007.0082.F
nr. 357
Beslissing – Vergissing – Werkloze – Geen rechten – Verbetering – Handvest van de
sociaal verzekerde.
Artikel 17, W. 11 april 1995, verbiedt de uitbetalingsinstelling niet om, t.g.v. een nieuwe
beslissing over de rechten van de werkloze, op te treden teneinde de ten onrechte betaalde
bedragen terug te vorderen. (Art. 17 Wet 11 april 1995.)
9 juni 2008
S.2007.0113.F
nr. 359
Onrechtmatig uitbetaalde uitkeringen – Vordering tot terugbetaling – Verjaring –
Toepasselijke bepaling.
Art. 7, § 13, eerste lid, Besl.W. 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders regelt de verjaring van de rechtsvorderingen tot uitbetaling van de
werkloosheidsuitkeringen, maar niet de verjaring van het recht van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening om de terugbetaling van de onrechtmatig uitbetaalde
werkloosheidsuitkeringen te bevelen, en evenmin de verjaring van de rechtsvorderingen
van de uitbetalingsinstellingen die tot deze terugbetaling strekken. (Art. 7, § 13, eerste lid
Besl. W. 28 dec. 1944.)
29 september 2008
S.2008.0010.F
nr. 513

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
ALGEMEEN
Wetten – Ontbreken van overgangsbepaling – Grondwet – Grondwet 1994 (Artikel 1 tot
99) – Artikelen 10 en 11 – Gelijkheid en non–discriminatie.
De vraag of de wetgever al dan niet terecht nagelaten heeft een overgangsmaatregel aan
een bepaalde wet toe te voegen is vreemd aan een gebeurlijke schending van de artikelen
10 en 11 van de Grondwet. (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
8 mei 2008
C.2007.0232.N
nr. 281
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Besluit dat de meerderheid van de burgers aanbelangt – Besluit van inwendige orde.
Een besluit van inwendige orde dat geen rechten of plichten formuleert in hoofde van de
rechtsonderhorigen, is in beginsel geen besluit dat de meerderheid van de burgers
aanbelangt in de zin van artikel 56, § 1, vierde lid, van het K.B. van 18 juli 1966; nu
hieronder moet worden verstaan, een besluit dat een hele categorie van in dezelfde
feitelijke omstandigheden verkerende burgers betreft (Art. 56, § 1, vierde lid Wetten op
het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij K.B. 18 juli 1966.)
16 juni 2008
S.2007.0101.N
nr. 374
Schending van de artikelen 10 en 11 Gw. – Verplichting – Grenzen – Schending
voortvloeiend uit het ontbreken van een wet.
Wanneer de eiser het Hof verzoekt het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te
stellen die betrekking heeft op de verenigbaarheid van de artikelen 10 en 11 Gw. met het
ontbreken van een wettekst, hoeft deze prejudiciële vraag niet te worden gesteld, daar de
aangeklaagde lacune, gesteld dat ze de Grondwet schendt, alleen verholpen kan worden
door de wetgever, die de modaliteiten van de nieuw in te voeren regeling dient te bepalen
(Art. 26, § 2, eerste en tweede lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
11 december 2008
C.2007.0333.F
nr. 719

UITLEGGING
Sociaal strafrecht – Buitenlandse Arbeidskrachtenwet – Werkgever.
De opdrachtgever die personen onder zijn juridisch gezag arbeidsprestatieslaat verrichten
is werkgever van de betrokken personen. (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 1, § 1 Wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders; Art. 3, eerste en tweede lid Wet 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers; Art. 1 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van
het loon der werknemers; Art. 1 K.B. nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van
sociale documenten.)
8 april 2008
P.2007.0631.N
nr. 208
Artikel 314 Programmawet 22 dec. 2003 – Aard.
Is geen interpretatieve wet het artikel 314 van de Programmawet van 22 december 2003
dat artikel 6bis invoegt in de Wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop,
krachtens welke bepaling de hoedanigheid van douaneschuldenaar tevens de
hoedanigheid van accijnsschuldenaar insluit (Art. 314 Programmawet 22 dec. 2003; Art.
6bis Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
24 april 2008
F.2007.0014.N
nr. 252
Uitleggingswet.
Een wetsbepaling is geen interpretatieve bepaling wanneer zij geen interpretatie waartoe
de rechter kon komen, bekrachtigt maar wel een leemte in de wetgeving opvult (Art. 84
Grondwet 1994; Art. 7 Gerechtelijk Wetboek.)
24 april 2008
F.2007.0014.N
nr. 252
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Ongrondwettigheid – Werking in de tijd – Beoordeling – 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 de rechtszekerheid
5 juni 2008
C.2006.0019.N
nr. 346
Wanneer de wetgever of de verordenende overheid de door hen gebruikte termen niet
definieert, dient aan deze termen de gebruikelijke betekenis te worden gegeven,
behoudens indien blijkt dat de wetgever of de verordenende overheid heeft willen
afwijken van deze gebruikelijke betekenis
10 oktober 2008
F.2007.0064.N
nr. 539

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
Werking in de tijd – Douane en accijnzen – Gefabriceerde tabak – Fiscaal stelsel –
Artikel 15, eerste lid, wet van 3 april 1997 – Wetswijziging – Artikel 324 Programmawet
van 22 dec. 2003 – Wetswijziging die niet de straf maar enkel de accijnsschuld betreft.
Artikel 42, eerste lid, Wet Accijnsproducten, en artikel 15, eerste lid, wet van 3 april
1997, betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, bepalen, sedert hun wijziging
door, respectievelijk, artikel 320 en 324, van de Programmawet, van 22 december 2003,
dat de accijns die verschuldigd is op accijnsproducten, die naar aanleiding van een
overtreding op basis, al naar het geval, van artikel 39, Wet Accijnsproducten, of van
artikel 13, van de wet van 3 april 1997, effectief in beslag worden genomen en naderhand
worden verbeurdverklaard, of bij wege van transactie aan de Schatkist worden afgestaan,
niet opeisbaar is; deze wetswijziging, die niet de straffen voor de overtredingen, maar de
accijnsschuld betreft, heeft geen onmiddellijke werking op de vóór haar inwerkingtreding
definitief verschuldigd geworden accijns
29 januari 2008
P.2007.1434.N
nr. 69
Werking in de tijd – Douane en accijnzen – Artikel 42, eerste lid, Wet Accijnsproducten –
Wetswijziging – Artikel 320 Programmawet van 22 dec. 2003 – Wetswijziging die niet de
straf maar enkel de accijnsschuld betreft.
Artikel 42, eerste lid, Wet Accijnsproducten, en artikel 15, eerste lid, wet van 3 april
1997, betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, bepalen, sedert hun wijziging
door, respectievelijk, artikel 320 en 324, van de Programmawet, van 22 december 2003,
dat de accijns die verschuldigd is op accijnsproducten, die naar aanleiding van een
overtreding op basis, al naar het geval, van artikel 39, Wet Accijnsproducten, of van
artikel 13, van de wet van 3 april 1997, effectief in beslag worden genomen en naderhand
worden verbeurdverklaard, of bij wege van transactie aan de Schatkist worden afgestaan,
niet opeisbaar is; deze wetswijziging, die niet de straffen voor de overtredingen, maar de
accijnsschuld betreft, heeft geen onmiddellijke werking op de vóór haar inwerkingtreding
definitief verschuldigd geworden accijns
29 januari 2008
P.2007.1434.N
nr. 69
Schuldvordering – Wettelijke rente – Gewijzigde grondslag voor de berekening van de
rente.
Indien een schuldvordering onder vigeur van de vroegere wet is ontstaan, doet de
toepassing van een latere wet, die de grondslag bepaalt van de door de schuldenaar
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wegens laattijdige betaling verschuldigde wettelijke rente, op de lopende rente vanaf de
inwerkingtreding van de nieuwe wet, geen afbreuk aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten. (Art. 10 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers.)
11 februari 2008
S.2007.0053.N
nr. 100
Werking in de tijd – Strafzaken – Artikel 1, K.B. nr 22 van 24 okt. 1934 – Beroepsverbod
– Wetswijziging – Omzetting van het verbod van rechtswege in een facultatief verbod
waarvan de strafrechter de duur bepaalt – Aard van het gewijzigde verbod – Nieuwe
bijkomende straf – Veroordeling – Wettigheid.
Het verbod om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, bepaald bij
artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, was vroeger een ontzetting
bij wijze van veiligheidsmaatregel, maar is thans, sinds de wijziging bij wet van 2 juni
1998, een ontzetting bij wijze van bijkomende straf en kan derhalve enkel worden
opgelegd voor feiten gepleegd na de inwerkingtreding van voornoemde wet (Art. 7.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art.
2, eerste lid Strafwetboek.)
4 maart 2008
P.2007.1782.N
nr. 154
Werking in de tijd – Strafzaken – Strafvordering – Strafrechtelijke veroordeling –
Veroordeling tot betaling van een vaste vergoeding – Artikel 77, tweede lid, K.B. 27 april
2007.
De veroordeling tot betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 77, tweede lid, van het
koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten
in strafzaken, heeft een eigen karakter en is geen straf; zij moet worden uitgesproken,
ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten
4 maart 2008
P.2007.1755.N
nr. 153
Lopende overeenkomsten – Rechtsgevolgen – Toepasbaarheid.
De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van
de spelers regelt de rechtsgevolgen van een overeenkomst die nog loopt bij de
inwerkingtreding van die wet (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
7 maart 2008
C.2006.0299.F
nr. 159
Werking in de tijd – Overeenkomst – Einde – Verplichtingen – Uitvoering – Nieuwe wet.
Een nieuwe wet is niet van toepassing is op de verplichtingen die voortvloeien uit een
overeenkomst die vóór de inwerkingtreding ervan is beëindigd (Art. 2 Burgerlijk
Wetboek.)
17 maart 2008
S.2007.0015.F
nr. 186
Strafrecht – Gewijzigde wetsbepaling – Toepassing op misdrijven onder oude wet
gepleegd – Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek.
De retroactiviteitsregel zoals bedoeld in artikel 15.1 IVBPR en artikel 2, tweede lid, Sw.
heeft enkel tot 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 die nieuwe regeling blijkt dat het inzicht van de wetgever
omtrent de strafwaardigheid van dat feit is gewijzigd
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8 april 2008

P.2007.0631.N

nr. 208

Nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering door de Raad van State –
Rechtsherstellend besluit.
Het arrest waarbij de Raad van State een besluit van de Vlaamse Regering nietig
verklaart, brengt door terugwerking de vernietiging jegens eenieder mede van dit besluit,
vanaf het ogenblik dat het in werking is getreden
8 april 2008
P.2008.0041.N
nr. 211
Werking in de tijd – Nieuwe wet.
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
24 april 2008
C.2006.0353.N
nr. 248
Werking in de ruimte – Huwelijksvermogensstelsels – Wetsconflict – Wettelijk stelsel –
Eerste echtelijke woonplaats.
Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel waaraan de zonder contract gehuwde
echtgenoten onderworpen zijn, is zo nauw met de instelling van het huwelijk verbonden
dat dit stelsel geacht moet worden de staat van de personen te betreffen; wanneer de
echtgenoten bij de voltrekking van hun huwelijk een verschillende nationaliteit hebben,
wordt dat stelsel bijgevolg, in de regel, geregeld door de wet van de eerste echtelijke
woonplaats, omdat dit huwelijksvermogensstelsel, enerzijds, aan de echtgenoten opgelegd
wordt door de wet die op hen van toepassing is, en, anderzijds, niet kan worden bepaald
door een vermeende gezamenlijke wil van de echtgenoten (Art. 3, derde lid Burgerlijk
Wetboek.)
5 mei 2008
C.2006.0288.F
nr. 265
Strafzaken – Opeenvolgende wetten – Het aan de beklaagde tenlastegelegde feit wordt
strafbaar gesteld bij een ten tijde van het vonnis opgeheven wet – Schuldigverklaring –
Wettigheid.
Wanneer het aan de beklaagde ten laste gelegde feit strafbaar is gesteld bij een ten tijde
van de uitspraak opgeheven wet, kan de rechter het misdrijf alleen bewezen verklaren
indien hij vaststelt dat het feit, dat strafbaar was onder de oude wet, het met toepassing
van de nieuwe wet nog steeds is (Art. 2 Strafwetboek; Art. 149 Grondwet 1994;
Artikelen 195, eerste lid, en 211 Wetboek van Strafvordering.)
7 mei 2008
P.2008.0176.F
nr. 277
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Algemeen – Verzekeringsinstelling
Onverschuldigde prestaties – Terugvordering – Aanvraag tot vrijstelling van boeking.

–

Aangezien het recht van de verzekeringsinstelling op de vrijstelling van boeking als
administratiekosten van de niet teruggevorderde prestaties is ontstaan na het verstrijken
van de termijn van twee jaar waarbinnen zij die prestaties had moeten terugvorderen, is de
nieuwe versie van artikel 327, K.B. 3 juli 1996, die pas na het ontstaan van dat recht in
werking is getreden en de daarvóór bepaalde voorwaarden voor vrijstelling niet
versoepeld heeft, niet van toepassing op de aanvraag tot vrijstelling van de
verzekeringsinstelling (Artikelen 326 en 327 K.B. 3 juli 1996; vóór de vervanging ervan
door art. 3 K.B. 7 mei 1999.)
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26 mei 2008

S.2007.0083.F

nr. 316

Werking in de tijd – Echtscheiding op grond van bepaalde feiten – Nieuwe wet –
Opheffing van de echtscheidingsgronden – Toepassing van de nieuwe wet –
Overgangsbepaling – Eindvonnis.
De artikelen 229, 231 en 232, van het Burgerlijk Wetboek, die de opsomming bevatten
van de bij de wet van 27 april 2007 opgeheven echtscheidingsgronden, blijven van
toepassing op de procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en bed die zijn
ingeleid voor de inwerkingtreding van deze wet en waarvoor geen eindvonnis is
uitgesproken; de wet verstaat onder eindvonnis de rechterlijke beslissing die
onherroepelijk uitspraak doet over de vordering tot echtscheiding of scheiding van tafel en
bed. (Art. 42, § 2, tweede lid Wet 27 april 2007.)
11 september 2008
C.2008.0088.F
nr. 466
Wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijke Wetboek met het oog op het
bestrijden van de gerechtelijke achterstand – Toepassing in de tijd – Strafzaken.
Krachtens artikel 31, Wet 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met
het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, zijn de wijzigingen die in de
artikelen 779 en 782 van dat wetboek zijn aangebracht, alsook de invoeging daarin van
een artikel 782bis, in elke aanleg van toepassing op de zaken waarvoor op 1 september
2007 geen rechtsdag is vastgesteld; de betekening van de eerste dagvaarding in de zaak
voor het strafgerecht in hoger beroep, geeft de datum aan waarop de zaak wordt
vastgesteld.
24 september 2008
P.2008.0494.F
nr. 499
Werking in de tijd – Communautair Douanewetboek – Artikel 221, derde lid –
Douaneschuld ontstaan vóór de inwerkingtreding van het communautair douanewetboek
– Invordering – Aard van deze bepaling.
Bij het verstrijken van de in artikel 221, lid 3, Communautair Douanewetboek gestelde
termijn verjaart de actie tot invordering van de douaneschuld, onverminderd de in dit
artikel vastgestelde uitzondering, hetgeen gelijkstaat met de verjaring en dus met het
tenietgaan van de schuld zelf, zodat, gelet op deze aldus geformuleerde regel, artikel 221,
lid 3, anders dan de leden 1 en 2 van dit artikel, als een materiële bepaling dient te worden
aangemerkt, en derhalve niet kan worden toegepast op de invordering van een
douaneschuld die vóór 1 januari 1994 is ontstaan; wanneer de douaneschuld vóór de
inwerkingtreding van het Communautair Douanewetboek op 1 januari 1994 is ontstaan,
valt de verjaring van deze douaneschuld onder de op dat tijdstip geldende materiële regels
en niet onder de artikelen 220 en 221, Communautair Douanewetboek, ook al is de
procedure tot invordering van de schuld na 1 januari 1994 aangevat
7 oktober 2008
P.2008.0570.N
nr. 527
Werking in de tijd – Beginsel van de niet–terugwerkende kracht van de wetten.
Een nieuwe wet is in de regel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder gelding van
de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
7 oktober 2008
P.2008.0570.N
nr. 527
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Werking in de tijd – Belastingen – Materiële rechtsregels – Toepassingsgebied.
In zake belastingen blijven materiële rechtsregels die van kracht zijn op het ogenblik dat
de belasting moet worden gevestigd, toepasselijk ongeacht het tijdstip waarop de
procedure tot invordering moet worden ingeleid.
7 oktober 2008
P.2008.0570.N
nr. 527
Schenkingen en testamenten – Onbekwaamheid tot ontvangen – Beheerders en
personeelsleden van rustoorden – Tijdstip.
Wanneer de afhankelijkheid waarin de testator zich bevond tegenover beheerders en
personeelsleden van rustoorden, rust– en verzorgingstehuizen alsmede van om het even
welke collectieve woonstructuur ook voor bejaarden, bestond op het ogenblik dat het
testament werd opgemaakt, ook al was de bepaling dat deze personen geen voordeel
kunnen genieten van beschikkingen die hij gedurende zijn verblijf aldaar te hunnen
behoeve mocht hebben gemaakt, op dit ogenblik nog niet in werking getreden, is de
legataris onbekwaam om het legaat te ontvangen wanneer deze bepaling reeds in werking
was getreden op het ogenblik van het overlijden van de testator (Artikelen 895 en 909,
tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
31 oktober 2008
C.2007.0445.N
nr. 601
Bekrachtiging bij wet van een koninklijk besluit.
De bekrachtiging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 door artikel 69 van de wet van
8 juni 2008, met uitwerking krachtens artikel 70 op 1 juli 2005, heeft tot gevolg dat de
bepalingen van dit koninklijk besluit kracht van wet hebben vanaf 1 juli 2005 en door het
Hof dienen te worden toegepast (Artikelen 1 en 2 K.B. 3 juli 2005 betreffende de
inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van de wet 26 juni 2002 betreffende de
sluiting van ondernemingen; Artikelen 81 en 82 Wet 26 juni 2002 betreffende de sluiting
van ondernemingen.)
1 december 2008
S.2007.0116.N
nr. 684
Werking in de tijd – Rechtsplegingsvergoeding – Rechtstreekse dagvaarding door de
burgerlijke partij – Tijdstip.
De rechtsplegingsvergoeding bepaald bij artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, is verschuldigd, ook al is de rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke
partij aan de beklaagde betekend vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet
23 december 2008
P.2008.1169.N
nr. 751

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Koninklijk besluit – Raad van State – Afdeling wetgeving – Advies – Vrijstelling –
Dringende noodzakelijkheid.
De overwegingen van het nieuwe koninklijk besluit, die alleen de reden opgeven waarom
een snelle bekendmaking van het nieuwe besluit nodig blijkt te zijn, maar de bijzondere
omstandigheden niet omschrijven die de goedkeuring van de geplande maatregelen zo
dringend maken dat het advies van de Raad van State niet kan worden ingewonnen, zelfs
niet binnen een termijn van drie dagen, voldoen niet aan het wettelijk vereiste van de
bijzondere motivering van de dringende noodzakelijkheid
21 januari 2008
S.2007.0025.F
nr. 41
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziektekostenverzekering – Algemene raad van de
verzekering voor geneeskundige verzorging – Rechtsvordering – Hoger beroep –
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Dringende noodzakelijkheid – Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige
verzorging – Beslissing – Goedkeuring – Verzuim – Minister – Bevoegdheid – Besluit –
Aard.
Het besluit van de minister tot goedkeuring van de beslissing van de leidend ambtenaar
van de dienst voor geneeskundige verzorging om hoger beroep in te stellen, vormt een
besluit in de zin van art. 159 Gw. (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 16, § 1, 5° Koninklijk
Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen; Art. 21, eerste lid Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg.)
13 oktober 2008
S.2008.0017.F
nr. 543

ALLERLEI
Wet – Termijn van openbare orde – Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid –
Hiërarchie.
De toepassing van het algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid kan onmogelijk
voorrang krijgen op de toepassing van de wettelijke bepalingen die de uitoefening, door
de eiser, van de hem bij wet toegekende rechtsmiddelen doen afhangen van termijnen van
openbare orde
23 juni 2008
C.2005.0012.F
nr. 389
Wetsbepalingen betreffende de strafvordering – Grondwettelijk Hof – Arrest dat de
ongrondwettigheid van een wetsbepaling vaststelt – Ongrondwettigheid ingevolge een
leemte in de wet – Taak van de rechter – Voorwaarde.
Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling betreffende de
strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 Grondwet worden
geschonden, moet de strafrechter deze leemte opvullen indien aan de ongrondwettigheid
zonder meer een einde kan worden gesteld door de wetsbepaling aan te vullen dermate dat
zij niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet; de rechter mag de leemte
echter niet aanvullen indien zij van die aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een volledig
andere procesregeling wordt ingevoerd
14 oktober 2008
P.2008.1329.N
nr. 547
Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet door wetsbepalingen betreffende de –
Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vraag – Arrest dat de ongrondwettigheid van een
wetsbepaling vaststelt – Ongrondwettigheid ingevolge een leemte in de wet – Taak van de
rechter – Voorwaarde.
Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling betreffende de
strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 Grondwet worden
geschonden, moet de strafrechter deze leemte opvullen indien aan de ongrondwettigheid
zonder meer een einde kan worden gesteld door de wetsbepaling aan te vullen, dermate
dat zij niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet; de rechter mag die leemte
echter niet aanvullen indien zij van aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een volledig
andere procesregeling wordt ingevoerd
28 oktober 2008
P.2008.0706.N
nr. 587
Vernietiging van een regel 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 volgende, 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.)
25 november 2008
P.2008.0883.N
nr. 662

WRAKING
Strafzaken – Arrest – Cassatieberoep – Inkorting van termijn – Memorie –
Ontvankelijkheid.
De memorie van de eiser in cassatie van een arrest dat uitspraak doet over zijn verzoek tot
wraking van een rechter in een strafzaak, die na de inkorting van de termijn geen effectief
gebruik heeft kunnen maken van de mogelijkheid om deze binnen de gewone termijnen
van het Wetboek van Strafvordering neer te leggen, is ontvankelijk. (Art. 420bis, eerste
lid Wetboek van Strafvordering; Art. 1166 Gerechtelijk Wetboek.)
24 januari 2008
P.2008.0019.N
nr. 62
Strafzaken – Arrest – Cassatieberoep – Vorm.
Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over het verzoek tot wraking van
een rechter in een strafzaak kan worden ingesteld volgens de vormen van het Wetboek
van Strafvordering, ook al wordt de behandeling ervan toevertrouwd aan de eerste
kamervan het Hof
24 januari 2008
P.2008.0019.N
nr. 62
Strafzaken – Onderzoeksrechter – Wettige verdenking – Partijdigheid – Beoordeling.
Op een verzoek tot wraking van een onderzoeksrechter, op verdenking van partijdigheid,
beoordeelt het hof van beroep in concreto de wijze waarop de onderzoeksrechter zich
heeft uitgedrukt en oordeelt het of de aangevoerde gegevens in hun concrete context
gezien niet wijzen op enige partijdigheid in zijnen hoofde (Art. 838 Gerechtelijk
Wetboek.)
24 januari 2008
P.2008.0019.N
nr. 62
Elektronisch bericht.
Een elektronisch bericht beantwoordt aan geen van de vereisten van een vordering in
rechte, en inzonderheid van een vordering tot wraking, zodat het geen enkele uitwerking
heeft en geen enkel gevolg in rechte moet krijgen. (Art. 835 Gerechtelijk Wetboek.)
25 januari 2008
C.2008.0021.F
nr. 66
Voorwaarden – Hof van Cassatie – Magistraat die niet deelneemt aan het onderzoek van
de zaak.
De vordering tot wraking van een lid van het Hof van Cassatie dat verklaard heeft geen
deel uit te maken van de zetel die van de zaak zal kennisnemen, heeft geen bestaansreden
(Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
6 februari 2008
P.2008.0221.F
nr. 89
Vordering tot wraking – Vorm.
De vordering tot wraking wordt op straffe van nietigheid ingeleid bij een ter griffie
neergelegde akte die de middelen bevat en ondertekend wordt door een advocaat die meer
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dan tien jaar bij de balie is ingeschreven. (Art. 835 Gerechtelijk Wetboek.)
6 februari 2008
P.2008.0221.F

nr. 89

Wraking van een lid van het Hof van Cassatie – Behandeling ter zitting – Conclusie van
het openbaar ministerie – Vraag om verdaging – Artikel 1107, Ger.W. – Toepassing.
Art. 1107, Ger.W., dat elke partij in staat stelt om ter zitting te verzoeken dat de zaak
wordt verdaagd om mondeling, dan wel met een noot, te antwoorden op de schriftelijke of
mondelinge conclusie van het openbaar ministerie, is niet toepasselijk op de
wrakingsprocedure. (Artikelen 828 tot 842, en 1107 Gerechtelijk Wetboek.)
6 februari 2008
P.2008.0221.F
nr. 89
Hof van assisen – Voorzitter – Uiting van overtuiging.
De commentaren van de voorzitter van het hof van assisen waarin hij, bij de ondervraging
van de beschuldigde, uiting geeft van zijn overtuiging dat de verklaringen van de
beschuldigde niet overeenstemmen met de werkelijkheid, gaan de grenzen te buiten van
wat toegelaten is aan de actieve rechter en aan de voorzitter van een assisenhof in het
bijzonder, en kunnen bij de beschuldigde en bij derden gewettigde verdenking doen
ontstaan over de geschiktheid van die magistraat om met de vereiste onpartijdigheid en
onafhankelijkheid uitspraak te doen, zodat er aanleiding is tot wraking. (Art. 828, 1°
Gerechtelijk Wetboek.)
28 februari 2008
C.2008.0086.N
nr. 144
Burgerlijke zaken – Wettige verdenking – Arbeidshof – Raadsheer in sociale zaken –
Wijze van voordracht – Onpartijdigheid – Gevolg – Rechtsprekende functie –
Hoedanigheid.
De grond van wraking, blijkbaar gebaseerd op wettige verdenking ingevolge het feit dat
een raadsheer in sociale zaken in het arbeidshof zetelt op voordracht van een van de drie
erkende vakorganisaties en er derhalve minstens een schijn van partijdigheid wordt
gewekt indien de betrokken raadsheer zou moeten oordelen in een procedure die
mogelijks zeer nadelig zou kunnen zijn voor een van deze drie werknemersorganisaties,
vindt geen steun in de wet aangezien deze wijze van voordracht expliciet wordt opgelegd
door de artikelen 199 en 216 van het Gerechtelijk Wetboek; deze wijze van voordracht
druist ook niet in tegen de eisen van onpartijdigheid opgelegd in het bijzonder door het
Europees Verdrag van de rechten van de mens, onderzocht vanuit organiek en objectief
oogpunt, aangezien de betrokken persoon als raadsheer zetelt in persoonlijke naam, net
zoals de beroepsmagistraten; in de uitoefening van zijn rechtsprekende functie kan een
raadsheer in sociale zaken niet beschouwd worden als de vertegenwoordiger van een van
de betrokken vakorganisaties. (Artikelen 199, 216 en 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
2 juni 2008
C.2008.0215.N
nr. 337
Hof van Cassatie – Bevoegdheid van het Hof – Burgerlijke zaken – Beoordeling van de
middelen.
Het Hof van Cassatie beoordeelt de wraking uitsluitend op grond van de middelen die in
de akte van wraking zijn opgenomen en waarover de gewraakte rechter zich heeft kunnen
uitspreken; bijkomende middelen die voor het Hof tijdens de mondelinge behandeling van
de zaak zijn aangevoerd worden onbesproken gelaten. (Art. 838 Gerechtelijk Wetboek.)
2 juni 2008
C.2008.0215.N
nr. 337
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Burgerlijke zaken – Hof van Cassatie – Termijn – Prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof – Verplichting van het Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie dat wettelijk binnen een termijn van acht dagen uitspraak moet doen
over de wraking, zou zijn opdracht de goede rechtsbedeling te handhaven miskennen door
in die omstandigheden, die geen schending vertonen van een internationale norm, een
prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof over de onverenigbaarheid van
wettelijke bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met bepalingen van de Grondwet; het
Hof kan ervan uitgaan dat die wettelijke bepalingen niet in strijd zijn met de Grondwet en
door het Hof niet buiten toepassing moeten worden gelaten. (Art. 838, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
2 juni 2008
C.2008.0215.N
nr. 337
Gewettigde verdenking – Lid van de Nationale Tuchtraad – Brief van een lid bedoeld om
na te gaan in hoeverre de zaak bij de Raad aanhangig is.
De toezending van een brief door een lid van de Nationale Tuchtraad aan een magistraat,
die bedoeld is om na te gaan in hoeverre de zaak bij de Raad aanhangig gemaakt was,
levert geen daad van onderzoek op, is derhalve niet in strijd met het collegiale karakter
van de rechtspleging voor die Raad en evenmin met zijn reglement van orde. (Art. 409
Gerechtelijk Wetboek; Art. 10 M.B. 23 mei 2007.)
27 juni 2008
C.2008.0237.F
nr. 414
Lid van de Nationale Tuchtraad – Volstrekte bevoegdheid.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot wraking van
leden van de Nationale Tuchtraad (Art. 2, 409, §§ 1 en 4, 828 en 838 Gerechtelijk
Wetboek.)
27 juni 2008
C.2008.0237.F
nr. 414
Gewettigde verdenking – Lid van de Nationale Tuchtraad – Aanwijzing van een
plaatsvervangend lid door de voorzitter van de Raad – Onafhankelijkheid –
Onpartijdigheid.
Uit het feit dat een plaatsvervangend lid bij beschikking van de voorzitter van de
Nationale Tuchtraad, is aangewezen om in een zaak zitting te houden ter vervanging van
een werkend lid dat wettig verhinderd is, nadat dit werkend lid verklaard had wettig
verhinderd te zijn om van die zaak kennis te nemen, kan niet worden afgeleid dat dit
plaatsvervangend lid niet in staat is om in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid kennis
te nemen van de zaak.
27 juni 2008
C.2008.0238.F
nr. 415
Burgerlijke zaken – Verzoek tot wraking – Redenen – Tweede verzoek – Redenen tot
wraking die de eiser tot wraking reeds bekend waren op het ogenblik van het eerste
verzoek – Ontvankelijkheid.
Alle redenen tot wraking die op een bepaald ogenblik bestaan en de eiser tot wraking dan
bekend zijn, moeten tezelfdertijd worden voorgedragen; de eiser is niet ontvankelijk een
tweede wraking voor te dragen om feiten die hem bekend waren toen hij de eerste
wraking voordroeg. (Artikelen 833 en 842 Gerechtelijk Wetboek.)
8 juli 2008
C.2008.0285.N
nr. 422
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Strafzaken – Arrest dat een wrakingsverzoek afwijst – Cassatieberoep van de beklaagde –
Opdracht van het Hof.
Op het cassatieberoep van de beklaagde tegen een arrest dat afwijzend beschikt op zijn
verzoek tot wraking van de magistraten van een kamer van een correctionele rechtbank
die moet kennisnemen van de tegen hem ingestelde strafvordering, onderzoekt het Hof
ambtshalve de wettigheid van de bestreden beslissing (Impliciet).
11 september 2008
C.2008.0344.F
nr. 467
Oorzaken – Begrip – Bijkomende onderzoekshandeling – Weigering door de
onderzoeksrechter – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Aard
van de beslissing – Regeling van de rechtspleging – Zelfde magistraat.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van art.
61quinquies, Sv., oordeelt over het hoger beroep van de partij tegen de weigering van de
onderzoeksrechter tot het verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling, heeft niets
uitstaande met de regeling van de rechtspleging en is een beslissing alvorens recht te doen
in de zin van de uitzonderingsbepaling van art. 828, 9°, 1, Ger.W., zodat de
omstandigheid dat een bijkomende onderzoekshandeling daarvoor reeds werd geweigerd
er niet aan in de weg staat dat de magistraat die aan deze uitspraak heeft medegewerkt,
deelneemt aan de beoordeling van de vordering tot regeling van de rechtspleging
(Artikelen 61quinquies en 127 Wetboek van Strafvordering; Art. 828, 9°, 1 Gerechtelijk
Wetboek.)
17 oktober 2008
C.2008.0464.N
nr. 560
Oorzaken – Wettige verdenking – Bijkomende onderzoekshandeling – Weigering door de
onderzoeksrechter – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest –
Regeling van de rechtspleging – Zelfde magistraat – Onafhankelijkheid –
Onpartijdigheid.
Het feit dat de magistraten die aan de beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling, in toepassing van art. 61quinquies, Sv., meegewerkt hebben
vervolgens deelnemen aan de beoordeling van de vordering tot regeling van de
rechtspleging, is op zich beschouwd niet van die aard dat het bij de verzoeker tot wraking
en bij derden gewettigde verdenking zou kunnen doen ontstaan over de geschiktheid van
die magistraten om met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te
doen. (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Artikelen 61quinquies en 127 Wetboek van Strafvordering; Art.
828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
17 oktober 2008
C.2008.0464.N
nr. 560
Verzoek – Indiening – Ambtshalve aangewezen advocaat – Weigering.
Het feit alleen dat de advocaat die de onderzoeksrechter ambtshalve heeft aangewezen om
de eiser te verdedigen, geweigerd heeft om bij het Hof een verzoek tot onttrekking in te
dienen levert geen geval van overmacht op dat de eiser het recht geeft om de wraking
zonder advocaat te vorderen, aangezien hij de mogelijkheid behoudt om iedere andere
advocaat van zijn keuze te raadplegen. (Art. 835 Gerechtelijk Wetboek.)
20 november 2008
C.2008.0530.F
nr. 653

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ALGEMEEN
Uitbetalingsinstelling – Niet teruggevorderd onverschuldigd betaalde – Aanvraag om
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vrijstelling van boeking – Termijn – Aard – Gevolg – Verval.
De vrijstelling van boeking als administratiekosten van een door de uitbetalingsinstelling
niet teruggevorderd onverschuldigd betaald bedrag vóór het einde van de termijn van drie
maanden na het verstrijken van de termijn van twee jaar waarbinnen, in de regel, het
onverschuldigd betaald bedrag teruggevorderd moet worden, kan niet worden toegekend
indien de aanvraag ingediend wordt na het verstrijken van die termijn, die de wetgever als
een vervaltermijn heeft bedoeld (Art. 327 K.B. 3 juli 1996.)
7 januari 2008
S.2006.0097.F
nr. 13
Verzekeringsinstelling – Onverschuldigde prestaties – Terugvordering – Aanvraag tot
vrijstelling van boeking – Toekenning.
Het gebrek aan benaarstiging door de verzekeringsinstelling om het onverschuldigd
betaalde terug te vorderen, verhindert de toekenning van de vrijstelling alleen in zoverre
dat gebrek die terugvordering heeft kunnen beïnvloeden (Art. 327 K.B. 3 juli 1996; vóór
de vervanging ervan door art. 3 K.B. 7 mei 1999.)
26 mei 2008
S.2007.0083.F
nr. 316
Nieuwe wet – Werking in de tijd – Verzekeringsinstelling – Onverschuldigde prestaties –
Terugvordering – Aanvraag tot vrijstelling van boeking.
Aangezien het recht van de verzekeringsinstelling op de vrijstelling van boeking als
administratiekosten van de niet teruggevorderde prestaties is ontstaan na het verstrijken
van de termijn van twee jaar waarbinnen zij die prestaties had moeten terugvorderen, is de
nieuwe versie van artikel 327, K.B. 3 juli 1996, die pas na het ontstaan van dat recht in
werking is getreden en de daarvóór bepaalde voorwaarden voor vrijstelling niet
versoepeld heeft, niet van toepassing op de aanvraag tot vrijstelling van de
verzekeringsinstelling (Artikelen 326 en 327 K.B. 3 juli 1996; vóór de vervanging ervan
door art. 3 K.B. 7 mei 1999.)
26 mei 2008
S.2007.0083.F
nr. 316
Arbeidsongeschiktheid – Verzekeringsinstelling – Periodiek verleende prestaties –
Subrogatie – Dezelfde schade.
Wanneer de verzekeringsinstelling arbeidsongeschiktheidsuitkeringen heeft betaald voor
een bepaalde periode, treedt zij niet in de rechten van de rechthebbende met betrekking tot
de bedragen die de aansprakelijke naar gemeen recht verschuldigd is voor een
daaropvolgende periode, nu de gemeenrechtelijke vergoeding in dat geval niet hetzelfde
deel van de schade dekt als de door de verzekeringsinstelling betaalde
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. (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.)
22 september 2008
C.2007.0531.N
nr. 490
Verzekeringsinstelling – Verleende prestaties – Cumulatieverbod – Indeplaatsstelling –
Dezelfde schade – Toepassing.
Het in de artikelen 136, § 2, eerste en vierde lid van de wet van 14 juli 1994, neergelegde
verbod om de in de wet bedoelde prestaties te cumuleren met de vergoedingen
verschuldigd krachtens het gemeen recht of krachtens een andere Belgische of
buitenlandse wetgeving en de indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling in de
rechten van de rechthebbende zijn alleen van toepassing in zoverre die prestaties en
vergoedingen betrekking hebben op dezelfde schade of hetzelfde deel van de schade (Art.
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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.)
22 september 2008
C.2007.0531.N
nr. 490
Eigen recht van de verzekeringsinstelling – Uitsluiting van de benadeelde –
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Recht op terugvordering van verleende
prestaties.
Wanneer de benadeelde uitgesloten is van het recht van vergoeding ten laste van het
Fonds op grond van artikel 17, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981, kan
het Fonds niet gehouden zijn tot terugbetaling aan de verzekeringsinstelling van de
prestaties die deze heeft verleend aan de benadeelde (Artikelen 79 en 80 Wet van 9 juli
1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen; Art. 80, § 1, eerste en
tweede lid Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen;
Art. 17, § 1, 5° K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de
artikelen 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen; Art. 136, § 2, achtste lid K.B. 14 juli 1994 houdende
coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
17 november 2008
C.2008.0117.N
nr. 636
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Recht op terugvordering van verleende
prestaties – Eigen recht van de verzekeringsinstelling.
Uit de artikelen 80, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle op de verzekeringsondernemingen, artikel 17, § 1, 5°, van het koninklijk besluit
van 16 december 1981 en artikel 136, § 2, achtste lid, van de ZIV – wet volgt dat de
verzekeringsinstelling alleen over een eigen recht van terugvordering beschikt in de
gevallen en in dezelfde mate als de benadeelde recht zou hebben op vergoeding ten laste
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, zodat de omstandigheid dat de
verzekeringsinstelling van haar eigen recht gebruik maakt, de verplichtingen van het
Fonds niet kan verzwaren in vergelijking met de verplichtingen die het zou hebben indien
de benadeelde zelf vergoeding van zijn schade zou vorderen (Artikelen 79 en 80 Wet van
9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen; Art. 80, § 1, eerste en
tweede lid Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen;
Art. 17, § 1, 5° K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de
artikelen 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen; Art. 136, § 2, achtste lid K.B. 14 juli 1994 houdende
coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
17 november 2008
C.2008.0117.N
nr. 636

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Ongeval – Aansprakelijke derde – Verzekeringsinstelling – Getroffene – Toekenning van
prestaties – Wettelijke indeplaatsstelling.
Het bestreden arrest, dat bij het begroten van het bedrag van de uitkering dat aan de
getroffene van het ongeval naar gemeen recht verschuldigd is, rekening houdt met de
werkloosheidsuitkeringen die hij ontvangen heeft, maar dat, wat dat betreft, beslist dat de
verzekeringsinstelling haar vordering niet correct heeft gesteld door rekening te houden
met de rechten die de getroffene overeenkomstig het gemeen recht heeft, weigert niet de
percentages van arbeidsongeschiktheid in aanmerking te nemen die de eiser heeft erkend
voor de toekenning van de aan zijn aangeslotene gestorte uitkeringen en oefent bijgevolg
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geen kritiek uit op de beslissing van de verzekeringsinstelling over de staat van
arbeidsongeschiktheid van die aangeslotene, zodat het zijn beslissing naar recht
verantwoordt (Art. 76quater Wet 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Art.
136 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.)
21 april 2008
C.2006.0631.F
nr. 234
Ongeval – Aansprakelijke derde – Verzekeringsinstelling – Getroffene – Toekenning van
prestaties – Wettelijke indeplaatsstelling – Schade – Draagwijdte.
De rechters die de graden en de duur van de tijdvakken van arbeidsongeschiktheid naar
gemeen recht ramen en aldus vaststellen dat de naar gemeen recht verschuldigde
vergoeding niet samenvalt met de derving van de werkloosheidsuitkeringen,
verantwoorden hun beslissing naar recht om het bedrag van het subrogatoir verhaal van de
verzekeringsinstelling te beperken tot een lager bedrag dan dat van de
werkloosheidsuitkeringen
21 april 2008
C.2007.0099.F
nr. 236
Prestatie – Gedekte schade.
De vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid waarop de werkloze aanspraak kan maken
wanneer hij ten gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid zijn recht op
werkloosheidsuitkeringen verliest, dekt geen andere schade dan die welke gedekt wordt
door de prestatie die verschuldigd is aan de tewerkgestelde werknemer die door
arbeidsongeschiktheid getroffen wordt en die bestaat in het verlies of de vermindering van
het vermogen om door middel van zijn arbeid inkomsten te verkrijgen die kunnen
bijdragen in het onderhoud van de werknemer en zijn gezin
21 april 2008
C.2007.0223.F
nr. 237
Toekenning van prestaties – Gedekte schade – Langdurige werkloze.
De getroffene van een ongeval die op de dag van dat ongeval langdurig werkloos was, kan
niet worden geacht slechts een theoretische schade te hebben geleden die de vermindering
van zijn recht op vergoeding naar gemeen recht rechtvaardigt, alleen op grond dat hij op
de datum van het ongeval langdurig werkloos was
21 april 2008
C.2007.0223.F
nr. 237
Onderbreking van de staat van invaliditeit.
Uit artikel 93, tweede lid, van de Z.I.V.–wet volgt dat de gerechtigde die na een periode
van drie maanden of langer waarin hij de staat van invaliditeit niet meer bezit, opnieuw
arbeidsongeschikt wordt erkend, zich alsdan bevindt in de staat van primaire
arbeidsongeschiktheid bepaald bij de artikelen 87, eerste lid, en 100, van de Z.I.V.–wet.
(Artikelen 82, eerste lid, 1°, 87, eerste lid, en 90, eerste lid Koninklijk Besluit van 14 juli
1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Artikelen 93, eerste en tweede lid, 94, 1e lid en 100, § 1, 1e l 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.)
17 november 2008
S.2008.0085.N
nr. 640
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Bepaling van staat en duur van de primaire arbeidsongeschiktheid – Bevoegdheid.
Zoals blijkt uit artikel 90, van de Z.I.V.– wet, komt de beslissing omtrent het bestaan van
de primaire arbeidsongeschiktheid, behoudens het geval bepaald in het tweede lid van dit
artikel, toe aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van de
gerechtigde, zodat zonder verslag van deze geneesheer de eiser niet vermag zodanige staat
te erkennen, noch de duur ervan vast te stellen. (Artikelen 82, eerste lid, 1°, 87, eerste lid,
en 90, eerste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van
9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen; Artikelen 93, eerste en tweede lid, 94, 1e lid en
100, § 1, 1e l 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.)
17 november 2008
S.2008.0085.N
nr. 640

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Ongeval – Aansprakelijke derde – Verzekeringsinstelling – Getroffene – Toekenning van
prestaties – Wettelijke indeplaatsstelling – Draagwijdte – Zelfde schade.
De verzekeringsinstelling, die aan de getroffene van schade voortvloeiend uit ziekte,
letsels, functionele stoornissen of overlijden, één van de bij de verplichte verzekering
bepaalde prestaties heeft verleend, treedt in de rechten van de getroffene tot beloop van
het bedrag van die prestatie, op het totaalbedrag van de geldsommen die de aansprakelijke
derde of zijn verzekeraar, rekening houdend met de mogelijke verdeling van de
aansprakelijkheid, verschuldigd zijn ter vergoeding van die schade, zonder dat vereist is
dat de geldsommen waarvoor de indeplaatsstelling geldt, hetzelfde bestanddeel van de
schade vergoeden als dat waarmee de toegekende prestatie overeenstemt, mits het
bestanddeel van de schade die door die geldsommen vergoed wordt, de toekenning van
een prestatie van de verplichte verzekering kon verantwoorden (Art. 76quater, § 2, eerste
lid Wet 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Art. 136, § 2, eerste lid
Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.)
21 april 2008
C.2006.0675.F
nr. 235
Hoger beroep – Dringende noodzakelijkheid – Leidend ambtenaar van de Dienst voor
geneeskundige verzorging – Beslissing – Goedkeuring – Ontvankelijkheidsvoorwaarden –
Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging – Rechtsvordering.
De goedkeuring, door de algemene raad, van de beslissing van de leidend ambtenaar van
de dienst voor geneeskundige verzorging om in geval van dringende noodzakelijkheid
hoger beroep in te stellen, vormt een voorwaarde voor het regelmatig instellen van dat
hoger beroep. (Art. 16, § 1, 5° Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie
van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
13 oktober 2008
S.2008.0017.F
nr. 543
Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging – Rechtsvordering –
Hoger beroep – Dringende noodzakelijkheid – Leidend ambtenaar van de Dienst voor
geneeskundige verzorging – Beslissing – Goedkeuring – Algemene raad – Termijn – Aard
– Termijn van strikte toepassing.
De termijn waarbinnen de beslissing van de leidend ambtenaar van de dienst voor
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geneeskundige verzorging om in geval van dringende noodzakelijkheid hoger beroep in te
stellen, ter goedkeuring aan de algemene raad van de dienst voor geneeskundige
verzorging moet worden voorgelegd, is strikt van toepassing. (Art. 16, § 1, 5° Koninklijk
Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen.)
13 oktober 2008
S.2008.0017.F
nr. 543
Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging – Rechtsvordering –
Hoger beroep – Dringende noodzakelijkheid – Leidend ambtenaar van de Dienst voor
geneeskundige verzorging – Beslissing – Goedkeuring – Algemene raad – Verzuim –
Gevolgen.
In geval van niet–naleving van de termijn waarbinnen de beslissing van de leidend
ambtenaar om hoger beroep in te stellen, ter goedkeuring aan de algemene raad moet
worden voorgelegd, verliest deze zijn bevoegdheid om op een latere dan de eerstvolgende
vergadering die beslissing goed te keuren (Art. 16, § 1, 5° Koninklijk Besluit van 14 juli
1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
13 oktober 2008
S.2008.0017.F
nr. 543
Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging – Rechtsvordering –
Hoger beroep – Dringende noodzakelijkheid – Leidend ambtenaar van de Dienst voor
geneeskundige verzorging – Beslissing – Goedkeuring – Algemene raad – Verzuim –
Gevolgen – Minister – Bevoegdheid.
Wanneer de leidend ambtenaar van de dienst voor geneeskundige verzorging, met
toepassing van art. 16, § 1, 5°, gecoörd. W 14 juli 1994, beslist om hoger beroep in te
stellen en die beslissing door de algemene raad goedgekeurd moet worden op zijn
eerstvolgende vergadering, vormt die goedkeuring een bij de wet voorgeschreven
handeling in de zin van art. 21, eerste lid, W. 25 april 1963, dat bepaalt dat, wanneer het
betrokken organisme in gebreke blijft om een maatregel te treffen of een handeling te
verrichten die door de wet of de verordeningen zijn voorgeschreven, de minister van wie
het organisme afhangt zich in zijn plaats kan stellen na het verzocht te hebben de
maatregelen te nemen of de noodzakelijke handelingen te verrichten binnen een door hem
gestelde tijd, die niet minder dan acht dagen mag bedragen. (Art. 16, § 1, 5° Koninklijk
Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen; Art. 21, eerste lid Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg.)
13 oktober 2008
S.2008.0017.F
nr. 543
Nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen – Geneesheer–specialist – Verwante
verstrekkingen.
De verstrekkingen van een als specialist erkend geneesheer die door de verzekering ten
laste genomen worden, zijn die welke tot zijn eigen specialisme behoren, alsook die welke
verwant zijn met de uitoefening van dat specialisme. Die verwantschap kan alleen bestaan
indien er ook een verstrekking verricht wordt die tot het specialisme van de erkend
geneesheer behoort. Artikel 20, § 2, van de bijlage bij K.B., 16 nov. 1973, wijkt van dat
beginsel niet af, daar het alleen de verstrekkingen vermeldt die wel tot een ander
specialisme behoren, maar waarvan nog steeds erkend wordt dat zij verwant zijn met de
verstrekkingen die de geneesheer in het kader van zijn specialisme verricht. (Artikelen 10,
§ 1, en 20, § 2, bijlage bij K.B. 16 nov. 1973.)
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13 oktober 2008

S.2006.0086.F

nr. 542

Beslissing – Vergissing van de verzekeringsinstelling – Onverschuldigde betaling –
Terugvordering – Boeking als administratiekosten – Verplichting.
De verplichting van de verzekeringsinstelling om haar uitgaven als administratiekosten te
boeken, is niet van toepassing op de betalingen die geen onverschuldigde betaling vormen
die van de begunstigde van die prestaties teruggevorderd kan worden (Art. 327 K.B. 3
juli 1996.)
22 december 2008
S.2008.0059.F
nr. 749
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CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
OORZAAK
Schending van het gemeenschapsrecht – Schade – Tijdig in te stellen beroep – Niet tijdig
ingesteld – Aansprakelijkheid van de Lidstaat.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
23 juni 2008
C.2005.0012.F

Pas., 2008, nr. 389

HERSTELPLICHT
Magistraat – Fout.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
27 juni 2008
C.2007.0384.F

Pas., 2008, nr. 411

Magistraat – Fout – Rechtstreeks voorwerp van het rechtsprekend ambt – Vordering tot
schadevergoeding – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
27 juni 2008
C.2007.0384.F

Pas., 2008, nr. 411

Magistraat – Fout – Rechtstreeks voorwerp van het rechtsprekend ambt – Vordering tot
schadevergoeding – Gegrondheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
27 juni 2008
C.2007.0384.F

Pas., 2008, nr. 411

SCHADE
Verongelukte wagen – Tweedehandse wagen – Vervanging – Belasting over de
toegevoegde waarde – Benadeelde niet B.T.W.–plichtig – BTW–tarief – Nieuw voertuig.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
25 september 2008
C.2007.0207.F

Pas., 2008, nr. 505

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn – Hulpverlening – Foutieve weigering –
Vergoeding – Benadeelde heeft geen recht op hulp.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
29 september 2008
C.2007.0101.F

Pas., 2008, nr. 512

ADOPTIE
Vordering – Aard – Cassatieberoep – Overlijden van de adoptant – Verzoek tot hervatting
van het geding – Hoedanigheid van rechtsopvolger – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
24 oktober 2008
C.2007.0533.N

A.C., 2008, nr. 580

– 453 –
Voortzetting van de procedure – Cassatieberoep – Verzoek – Termijn.
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
24 oktober 2008
C.2007.0533.N

A.C., 2008, nr. 580

ARBEID
ALGEMEEN
Uitoefening van een beroepsactiviteit – Vrijheid – Beperkingen.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
29 september 2008
C.2006.0443.F

Pas., 2008, nr. 511

Uitzendarbeid – Uitzendarbeidswet – Uitzendbureau – Terbeschikkingstelling voor
toegelaten arbeid – Niet naleven van vormvereisten.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
1 december 2008
S.2007.0043.N

A.C., 2008, nr. 683

Uitzendarbeid – Uitzendarbeidswet – Uitzendbureau – Terbeschikkingstelling voor niet
toegelaten arbeid.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
1 december 2008
S.2007.0043.N

A.C., 2008, nr. 683

Uitzendarbeid – Uitzendarbeidswet – Toepassingsvoorwaarden – Uitzendbureau –
Terbeschikkingstelling voor andere arbeid dan in deze wet bedoeld – Aard van de
terbeschikkingstelling.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
1 december 2008
S.2007.0043.N

A.C., 2008, nr. 683

ARBEIDSONGEVAL
TOEPASSINGSSFEER. PERSONEN
Onbezoldigde stagiairs – Leemte in de wet – Vastgestelde schending van artikel 10 en 11
G.W. – Bevoegdheid van de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
3 november 2008
S.2007.0013.N

A.C., 2008, nr. 604

VERGOEDING
Ongeval overkomen aan een cursist in opleiding in de onderneming – Verzekering tegen
ongevallen – Waarborg.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
26 juni 2008
S.2004.0134.N

A.C., 2008, nr. 408

Vergoeding van protheses – Geen gebruik van de prothese op het ogenblik van het
ongeval.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
22 september 2008
S.2007.0119.N

A.C., 2008, nr. 494

– 454 –
VERZEKERING
Onbezoldigde stagiairs – Leemte in de wet – Vastgestelde schending van artikel 10 en 11
G.W. – Bevoegdheid van de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
3 november 2008
S.2007.0013.N

A.C., 2008, nr. 604

RECHTSPLEGING
Wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid – Nieuwe feiten.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot,
26 mei 2008
S.2007.0111.F

Pas., 2008, nr. 317

Materiële bevoegdheid – Arbeidsrechtbank – Artikel 579, 1°, Ger.W. – Draagwijdte
ratione personae.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
26 juni 2008
S.2004.0134.N

A.C., 2008, nr. 408

ARBEIDSOVEREENKOMST
EINDE
Arbeidsovereenkomst voor werklieden – Ontslag – Ongeschiktheid – Gedrag –
Noodwendigheden van het werk – Rechtsmisbruik.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
18 februari 2008
S.2007.0010.F

Pas., 2008, nr. 119

Ontslag – Ongeschiktheid.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
18 februari 2008
S.2007.0010.F

Pas., 2008, nr. 119

BELASTING
Algemeen – Beginsel van burgerlijk recht – Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde – Toepasselijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
23 juni 2008
C.2005.0012.F

Pas., 2008, nr. 389

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Gebrek aan voldoening van de belasting – Dwangbevel – Rechtsgeldigheid –
Voorwaarden – Te betekenen stukken.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
20 maart 2008
F.2007.0016.N

A.C., 2008, nr. 194

Gebrek aan voldoening van de belasting – Bewijsvoering van de fiscale schuld –
Dwangbevel – Door het bestuur naderhand aangevoerde nieuwe elementen.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
20 maart 2008
F.2007.0016.N

A.C., 2008, nr. 194

– 455 –
Gebrek aan voldoening van de belasting – Dwangbevel – Aard.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
20 maart 2008
F.2007.0016.N

A.C., 2008, nr. 194

Gebrek aan voldoening van de belasting – Dwangbevel – Bestuurshandeling –
Motivering.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
20 maart 2008
F.2007.0016.N

A.C., 2008, nr. 194

Schade – Materiële schade – Elementen en grootte – Verongelukte wagen –
Tweedehandse wagen – Vervanging – Benadeelde niet B.T.W.–plichtig – BTW–tarief –
Nieuw voertuig.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
25 september 2008
C.2007.0207.F

Pas., 2008, nr. 505

Dwangbevel.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
16 oktober 2008
C.2006.0433.F

Pas., 2008, nr. 552

Dwangbevel – Verzet – Rechtsgeding.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
16 oktober 2008
C.2006.0433.F

Pas., 2008, nr. 552

B.T.W.–inbreuken – Dwangbevel – Verzet – Strafrechtelijke vervolging – Fiscale rechter
– Opschorting van de behandeling – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 december 2008
F.2006.0111.N

A.C., 2008, nr. 726

BETALING
Onverschuldigd betaalde – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Uitbetalingsinstelling –
Niet teruggevorderd onverschuldigd betaalde – Aanvraag om vrijstelling – Termijn –
Aard – Gevolg – Verval.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
7 januari 2008
S.2006.0097.F

Pas., 2008, nr. 13

Derde zonder belang – Uitwerking – Indeplaatsstelling bij overeenkomst.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 januari 2008
C.2007.0078.F

Pas., 2008, nr. 39

BEVOEGDHEID EN AANLEG
ALGEMEEN
Materiële bevoegdheid – Arbeidsrechtbank – Artikel 579, 1°, Ger.W. – Draagwijdte
ratione personae.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.

– 456 –
26 juni 2008

S.2004.0134.N

A.C., 2008, nr. 408

BEWIJS
BURGERLIJKE ZAKEN
Bewijslast – Eenzijdige rechtshandeling – Geldigheid – Oorzaak – Niet uitgedrukte
oorzaak – Bestaan – Betwisting.
Conclusie van proc.–gen. Leclercq,
10 november 2008
C.2006.0632.F

Pas., 2008, nr. 622

STRAFZAKEN
Bij wet geregeld bewijs – Vormvereisten die de intrinsieke waarde van het bewijs
waarborgen – Gevolgen – Niet–conforme ethylometer – Vaststellingen zonder wettelijke
bewijswaarde.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
26 november 2008
P.2008.1293.F

Pas., 2008, nr. 672

Rijden in staat van alcoholintoxicatie – Adem– of bloedanalyse – Bij wet geregeld bewijs
– Meetapparatuur – Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten van de gebruikte
toestellen vaststellen – Verplicht karakter.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
26 november 2008
P.2008.1293.F

Pas., 2008, nr. 672

BORGTOCHT
Kosteloosheid – Beoordeling door de rechter – Tijdstip.
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
26 juni 2008
C.2007.0546.N

A.C., 2008, nr. 403

Zekerheidsstelling – Kosteloos karakter.
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
26 juni 2008
C.2007.0546.N

A.C., 2008, nr. 403

Zekerheidsstelling – Bestuurder van een vennootschap – Vergoeding in een andere
hoedanigheid dan persoonlijk zekerheidssteller – Beoordeling door de feitenrechter.
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
26 juni 2008
C.2007.0546.N

A.C., 2008, nr. 403

Faillissement – Persoonlijke zekerheidsstelling – Bevrijding.
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
26 juni 2008
C.2007.0546.N

A.C., 2008, nr. 403

Kosteloze aard – Persoonlijke zekerheidsstelling.
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
26 juni 2008
C.2007.0546.N

A.C., 2008, nr. 403

– 457 –
Voorlopige hechtenis – Invrijheidstelling onder borgsom – Toewijzing aan de Staat –
Niet–verschijning ter tenuitvoerlegging van de straf.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
24 september 2008
P.2008.0639.F

Pas., 2008, nr. 501

Voorlopige hechtenis – Invrijheidstelling onder borgsom – Teruggave – Niet–verschijning
ter tenuitvoerlegging van de straf – Voorlopig in vrijheid gestelde veroordeelde.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
24 september 2008
P.2008.0639.F

Pas., 2008, nr. 501

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter – Misdrijven in verband met
faillissement – Schuldige zaakvoerder – Vordering tot delging van het passief –
Bevoegdheid van de strafrechter – Exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van
koophandel.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 december 2008
P.2008.0939.F

Pas., 2008, nr. 714

CASSATIE
ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD
VAN HET CASSATIEGEDING
Algemeen – Strafzaken – Intrekking van een arrest – Rechtspleging – Verzoekschrift –
Ontvankelijkheid.
Conclusie van proc.–gen. J.F. Leclercq.
16 januari 2008
P.2007.1748.F

Pas., 2008, nr. 29

Aard van het cassatiegeding – Burgerlijke zaken – Kosten – Rechtsplegingsvergoeding –
Aard – Beoordeling – Bevoegdheid van het Hof.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
27 juni 2008
C.2005.0328.F

Pas., 2008, nr. 416

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Wet tot bescherming van de economische mededinging – Raad voor de mededinging –
Prejudiciële vraag – Omvang – Concentratie.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Ph. de KOSTER.
22 januari 2008
H.2007.0001.F

Pas., 2008, nr. 44

Wet tot bescherming van de economische mededinging – Raad voor de mededinging –
Prejudiciële vraag – Nut – Beoordeling.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Ph. de KOSTER.
22 januari 2008
H.2007.0001.F

Pas., 2008, nr. 44

– 458 –
Verenigde kamers – Cassatie – Verwijzing – Beslissing van de rechter op verwijzing
onverenigbaar met het eerste cassatiearrest – Cassatieberoep – Middel met dezelfde
strekking als het door het eerste cassatiearrest gegrond bevonden middel.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
6 mei 2008
P.2008.0292.N

A.C., 2008, nr. 273

Toezicht door het Hof op de wettigheid van een rechterlijke beslissing – Rechterlijke
beslissing waarbij een koninklijk besluit onwettig werd bevonden – Bekrachtiging bij wet
door de wetgever.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
1 december 2008
S.2007.0116.N

A.C., 2008, nr. 684

CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN
Vermeldingen – Woonplaats van de eiser – Onregelmatigheid – Gevolg.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
7 januari 2008
C.2006.0635.F

Pas., 2008, nr. 11

Vordering tot vrijwaring – Partijen bij het geding betrokken.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
18 februari 2008
C.2005.0391.F

Pas., 2008, nr. 118

Verweerder – Schrijffout in de familienaam van een partij – Verbetering door het Hof –
Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
27 juni 2008
C.2005.0328.F

Pas., 2008, nr. 416

Vordering tot adoptie – Overlijden van de adoptant – Verzoek tot hervatting van het
geding – Hoedanigheid van rechtsopvolger – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
24 oktober 2008
C.2007.0533.N

A.C., 2008, nr. 580

Adoptie – Verzoek tot voortzetting van de procedure – Termijn – Artikel 1093 Ger.W..
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
24 oktober 2008
C.2007.0533.N

A.C., 2008, nr. 580

STRAFZAKEN
Beslissing – Rechtbank van eerste aanleg – Veroordeling met uitstel en opschorting van
de uitspraak van de veroordeling – Probatievoorwaarden – Nadere omschrijving –
Probatiecommissie – Beslissing – Hoger beroep.
Conclusie van proc.–gen. J.F. Leclercq.
16 januari 2008
P.2007.1249.F

Pas., 2008, nr. 28

Heropening van de rechtspleging – Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens –
Schending van het Verdrag – Heropening van de rechtspleging betreffende de

– 459 –
strafvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
9 april 2008
P.2008.0051.F

Pas., 2008, nr. 214

Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafrechtelijk kort geding – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0186.F

Pas., 2008, nr. 293

Stedenbouw – Stedenbouwkundige herstelvordering – Aard van de beslissing.
Conclusie van proc.–gen. Leclercq.
17 september 2008

P.2007.1838.F

Pas., 2008, nr. 480

Stedenbouw – Stedenbouwkundige herstelvordering – Aard van de beslissing.
Conclusie van proc.–gen. Leclercq.
17 september 2008

P.2007.1838.F

Pas., 2008, nr. 480

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle
over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden – Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

BELASTINGZAKEN
Cassatieberoep vanwege de belastingplichtige – Ondertekening – Neerlegging.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 december 2008
F.2007.0035.N

A.C., 2008, nr. 727

CASSATIEMIDDELEN
ALGEMEEN
Wettigheidstoetsing – Echtscheiding – Beledigend overspel – Onaantastbare beoordeling
in feite – Ontvankelijkheid.
Conclusions de M. l'avocat général Henkes, avant
16 oktober 2008
C.2007.0005.F

Pas., 2008, nr. 554

BURGERLIJKE ZAKEN
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
31 januari 2008
C.2005.0372.N

A.C., 2008, nr. 74

– 460 –
Opgeheven wetsbepaling.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
31 maart 2008
C.2007.0102.N

A.C., 2008, nr. 197

Feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd – Verplichting van de
rechter – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
11 september 2008
C.2007.0441.F

Pas., 2008, nr. 465

Bestreden beslissing – Aangevochten redenen – Andere redenen – Naar recht
verantwoord dictum – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
24 november 2008
C.2007.0432.F

Pas., 2008, nr. 658

DADING
Handelszaken – Faillissement – Vordering tot delging van het passief – Vordering van de
curator – Dading met de schuldige zaakvoerder.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 december 2008
P.2008.0939.F

Pas., 2008, nr. 714

DOUANE EN ACCIJNZEN
Invoer van accijnsproducten vanuit lidstaten van de Europese Gemeenschap –
Verschuldigdheid van de accijns.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
19 februari 2008
P.2007.1411.N

A.C., 2008, nr. 121

Goederen vermeld in het douanedocument – Onjuiste goederenomschrijving.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
19 februari 2008
P.2007.1411.N

A.C., 2008, nr. 121

Goederen die onregelmatig binnengebracht zijn in een lidstaat van de Gemeenschap –
Doorlating naar een andere plaats in het douanegebied – Douanetussenkomst op de
eindbestemming – Regelmatigheid.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
19 februari 2008
P.2007.1411.N

A.C., 2008, nr. 121

Douane – Extern communautair douanevervoer – Aangever – Hoedanigheid van
accijnsschuldenaar – Artikel 314 Programmawet 22 dec. 2003 – Aard.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
24 april 2008
F.2007.0014.N

A.C., 2008, nr. 252

Misdrijf – Proces–verbaal – Proces–verbaal laattijdig opgesteld – Beklaagde – Recht van
verdediging – Beoordeling door de bodemrechter.
Conclusie van proc.–gen. Leclercq.
1 oktober 2008

P.2008.0288.F

Pas., 2008, nr. 514

– 461 –
ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
GRONDEN
Beledigend overspel – Onaantastbare beoordeling in feite – Cassatiemiddel –
Wettigheidstoetsing – Ontvankelijkheid.
Conclusions de M. l'avocat général Henkes, avant
16 oktober 2008
C.2007.0005.F

Pas., 2008, nr. 554

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
Beslissing – Heropening van het debat – Vordering tot wijziging van de maatregelen –
Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de KOSTER.
23 mei 2008
C.2006.0607.F

Pas., 2008, nr. 313

Feitelijke scheiding – Vermoeden van toerekenbaarheid – Omkering.
Conclusie van advocaat-generaal met opdracht de Koster,
22 december 2008
C.2007.0089.F

Pas., 2008, nr. 747

EUROPESE UNIE
VERDRAGSBEPALINGEN
Schending van het gemeenschapsrecht – Schade – Tijdig in te stellen beroep – Niet tijdig
ingesteld – Aansprakelijkheid van de Lidstaat.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
23 juni 2008
C.2005.0012.F

Pas., 2008, nr. 389

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord – Bevoegdheid – Territoriale
bevoegdheid – Insolventieprocedures – Opening – Centrum van de voornaamste belangen
van de schuldenaar, gelegen op het grondgebied van een lidstaat – Bevoegdheid van de
rechtscolleges van een andere lidstaat – Voorwaarden – Vestiging op het grondgebied
van die andere lidstaat.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
27 juni 2008
C.2007.0469.F

Pas., 2008, nr. 412

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD
BEVOEGDHEID
Territoriale bevoegdheid – Insolventieprocedures – Opening – Centrum van de
voornaamste belangen van de schuldenaar, gelegen op het grondgebied van een lidstaat –
Bevoegdheid van de rechtscolleges van een andere lidstaat – Vestiging op het
grondgebied van die andere lidstaat.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
27 juni 2008
C.2007.0469.F

Pas., 2008, nr. 412

– 462 –
RECHTSPLEGING
Faillissement – Vordering tot delging van het passief – Vordering van de curator –
Dading met de schuldige zaakvoerder.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 december 2008
P.2008.0939.F

Pas., 2008, nr. 714

Faillissement – Vordering in rechte – Vordering tot delging van het passief – Vordering
van de curator – Gezamenlijke vordering van de benadeelde schuldeisers – Voorwerp.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 december 2008
P.2008.0939.F

Pas., 2008, nr. 714

Faillissement – Curator – Algemene opdracht.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

Faillissement – Curator – Vorderingsrechten – Vordering tegen een derde die instaat
voor de schulden van de gefailleerde.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)
Door de failliet gesloten lopende overeenkomst – Beëindiging door de curator – Criteria.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
10 april 2008
C.2005.0527.N

A.C., 2008, nr. 215

Persoonlijke zekerheidsstelling – Bevrijding.
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
26 juni 2008
C.2007.0546.N

A.C., 2008, nr. 403

Persoonlijke zekerheidsstelling – Kosteloze aard.
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
26 juni 2008
C.2007.0546.N

A.C., 2008, nr. 403

Schuldvordering – Opname in het passief – Recht van voorrang – Latere erkenning –
Vonnis.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
30 oktober 2008
C.2007.0402.F

Pas., 2008, nr. 597

Faillissement – Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 december 2008
P.2008.0939.F

Pas., 2008, nr. 714

Vennootschap onder firma – Vennoten – Hoedanigheid van koopman – Faillietverklaring.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.

– 463 –
19 december 2008

C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

Gewone commanditaire vennootschap – Beherende vennoten – Hoedanigheid van
koopman – Faillietverklaring van de vennootschap.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN
Schuldige zaakvoerder – Vordering tot delging van het passief – Vordering van de
curator – Dading met de schuldige zaakvoerder.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 december 2008
P.2008.0939.F

Pas., 2008, nr. 714

Schuldige zaakvoerder – Vordering tot delging van het passief – Vordering van de
curator – Gezamenlijke vordering van de benadeelde schuldeisers – Voorwerp.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 december 2008
P.2008.0939.F

Pas., 2008, nr. 714

GEMEENSCHAP EN GEWEST
Vlaams Gewest – Leegstandheffing – Beroep – Vlaamse Regering – Beslissing over het
beroep – Beoordelingscriteria – Bewezen overmacht.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
26 september 2008
C.2006.0442.N

A.C., 2008, nr. 508

GEMEENSCHAPS– EN GEWESTBELASTINGEN
Vlaams Gewest – Leegstandheffing – Beroep – Vlaamse Regering – Beslissing over het
beroep – Beoordelingscriteria – Bewezen overmacht.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
26 september 2008
C.2006.0442.N

A.C., 2008, nr. 508

GEMEENTE
Belangen – Leefmilieu – Inwoner – Vordering in rechte – Voorwaarden –
Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
10 maart 2008
C.2006.0173.N

A.C., 2008, nr. 163

Ten onrechte gegeven vergunning – Belang – Leefmilieu – Schending – Vordering in
rechte.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
10 maart 2008
C.2006.0173.N

A.C., 2008, nr. 163

– 464 –
GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
ALGEMEEN
Provinciën en gemeenten – Belastingheffing – Bevoegdheid – Belastingen op het
kadastraal inkomen.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
10 oktober 2008
F.2006.0096.N

A.C., 2008, nr. 538

RECHTSPLEGING
Cassatieberoep vanwege de belastingplichtige – Vormvereisten – Ondertekening –
Neerlegging.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 december 2008
F.2007.0035.N

A.C., 2008, nr. 727

GEMEENTEBELASTINGEN
Belastingplicht – Aanslag gevestigd ten name van een tijdelijke handelsvereniging.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
14 februari 2008
F.2007.0058.N

A.C., 2008, nr. 113

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – Belastingschuld – Definitief
ontstaan – Tijdstip.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
14 maart 2008
F.2007.0067.F

Pas., 2008, nr. 184

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – Belastingverordening –
Retroactieve werking – Nietigheid van de aanslag.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
14 maart 2008
F.2007.0067.F

Pas., 2008, nr. 184

GERECHTSKOSTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Kosten – Rechtsplegingsvergoeding – Aard – Beoordeling – Procedure in cassatie –
Bevoegdheid van het Hof.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
27 juni 2008
C.2005.0328.F

Pas., 2008, nr. 416

GEZINSBIJSLAG
ALGEMEEN
Kinderbijslag voor wezen – Feitelijk gezin – Gemeenschappelijke bestaansmiddelen.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
18 februari 2008
S.2007.0041.F

Pas., 2008, nr. 120

– 465 –
GRONDWET
GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Misdrijf – Burgerlijke rechtsvordering – Artikel 26, V.T.Sv. – Ongrondwettige wet.
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.
15 mei 2008
C.2006.0069.N

A.C., 2008, nr. 296

Misdrijf – Burgerlijke rechtsvordering – Artikel 26, V.T.Sv. – Ongrondwettige wet.
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.
15 mei 2008
C.2006.0069.N

A.C., 2008, nr. 296

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
Rechterlijke macht – Verordeningsbesluiten – Raad van State – Afdeling wetgeving –
Advies – Dringende noodzakelijkheid – Wettigheidstoetsing.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 januari 2008
S.2007.0025.F

Pas., 2008, nr. 41

GRONDWETTELIJK HOF
Prejudiciële vraag – Wet tot bescherming van de economische mededinging – Raad voor
de mededinging – Dringend karakter – Hof van Cassatie – Verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Ph. de KOSTER.
22 januari 2008
H.2007.0001.F

Pas., 2008, nr. 44

Prejudiciële bevoegdheid – Schending van het Grondwettelijk gewaarborgd gelijkheids–
en niet–discriminatiebeginsel – Bevoegdheid arbeidsgerechten – Ongevallen overkomen
aan cursisten – Wettelijk verplichte verzekering die in dezelfde waarborgen voorziet als
de.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
26 juni 2008
S.2004.0134.N

A.C., 2008, nr. 408

Wetsbepalingen betreffende de strafvordering – Arrest dat de ongrondwettigheid van een
wetsbepaling vaststelt – Ongrondwettigheid ingevolge een leemte in de wet – Leemte
extrinsiek aan de ongrondwettig bevonden bepaling.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

Prejudiciële vraag – Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet door wetsbepalingen
betreffende de – Arrest dat de ongrondwettigheid van een wetsbepaling vaststelt –
Ongrondwettigheid ingevolge een leemte in de wet – Taak van de rechter – Voorwaarde.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

Vastgestelde schending van artikel 10 en 11 G.W. – Leemte in de wet – Bevoegdheid van
de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.

– 466 –
3 november 2008

S.2007.0013.N

A.C., 2008, nr. 604

Prejudiciële vraag – Ongelijke behandeling – Onjuiste juridische uitgangspunten.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

HANDELSPRAKTIJKEN
Raad voor de mededinging – Vertrouwelijke stukken – Mededeling – Geoorloofd karakter.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Ph. de KOSTER.
22 januari 2008
H.2007.0001.F

Pas., 2008, nr. 44

Raad voor de mededinging – Concentratie – Derden die van een voldoende belang doen
blijken – Recht om te worden gehoord – Inzage van het dossier – Recht van verdediging –
Implicatie.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Ph. de KOSTER.
22 januari 2008
H.2007.0001.F

Pas., 2008, nr. 44

Raad voor de mededinging – Concentratie – Derden die van een voldoende belang doen
blijken – Recht om te worden gehoord – Inzage van het verslag – Inzage van het
onderzoeksdossier – Machtiging.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Ph. de KOSTER.
22 januari 2008
H.2007.0001.F

Pas., 2008, nr. 44

Raad voor de mededinging – Bevoegdheid – Aard.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Ph. de KOSTER.
22 januari 2008
H.2007.0001.F

Pas., 2008, nr. 44

Raad voor de mededinging – Concentratie – Derden die van een voldoende belang doen
blijken – Inzage van de stukken – Beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Ph. de KOSTER.
22 januari 2008
H.2007.0001.F

Pas., 2008, nr. 44

Concentratie – Procedure van toezicht – Aard.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Ph. de KOSTER.
22 januari 2008
H.2007.0001.F

Pas., 2008, nr. 44

Wet tot bescherming van de economische mededinging – Raad voor de mededinging –
Prejudiciële vraag – Omvang – Concentratie – Bevoegdheid van het Hof van Cassatie.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Ph. de KOSTER.
22 januari 2008
H.2007.0001.F

Pas., 2008, nr. 44

Raad voor de mededinging – Concentratie – Toezicht – Tussenkomende partijen – Inzage
van het dossier.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Ph. de KOSTER.
22 januari 2008
H.2007.0001.F

Pas., 2008, nr. 44

– 467 –
Handelspraktijkenwet – Begrip kettingverkoop – Verband met het begrip oplichting.
Conclusie van adv.–gen Timperman.
20 mei 2008
P.2008.0007.N

A.C., 2008, nr. 304

Handelspraktijkenwet – Misdrijf van kettingverkoop – Moreel bestanddeel – Aard.
Conclusie van adv.–gen Timperman.
20 mei 2008
P.2008.0007.N

A.C., 2008, nr. 304

Handelspraktijkenwet – Artikel 84 – Uitlegging – Richtlijn 2005/29 van het Europees
parlement en van de Raad van 11 mei 2005 betreffende de oneerlijke handelspraktijken –
Toepassing.
Conclusie van adv.–gen Timperman.
20 mei 2008
P.2008.0007.N

A.C., 2008, nr. 304

HELING
Witwassing – Voorwerp van de witwassing
vermogensvoordeel – Raming – Maatstaf.

–

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0188.F

Uit

het

misdrijf

verkregen

Pas., 2008, nr. 294

HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING
Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Schending van het Verdrag –
Heropening van de rechtspleging betreffende de strafvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
9 april 2008
P.2008.0051.F

Pas., 2008, nr. 214

Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Schending van het Verdrag –
Heropening van de rechtspleging betreffende de strafvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
9 april 2008
P.2008.0051.F

Pas., 2008, nr. 214

Beperking – Schadevergoeding voor de burgerlijke partij.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
17 juni 2008
P.2008.0070.N

A.C., 2008, nr. 379

Voorwerp – Beperking.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
17 juni 2008
P.2008.0070.N

A.C., 2008, nr. 379

– 468 –
HOF VAN ASSISEN
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF
Kamer van inbeschuldigingstelling – Taalgebruik – Hof van assisen van de provincie Luik
– Nederlandstalige beschuldigde – Verzoek tot verwijzing naar een hof van assisen waar
de rechtspleging in het Nederlands.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
27 februari 2008
P.2008.0101.F

Pas., 2008, nr. 138

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY
Deelneming aan een diefstal met verzwarende omstandigheden – Geïndividualiseerde
vraag aan de jury.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
17 juni 2008
P.2008.0070.N

A.C., 2008, nr. 379

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)
Roekeloos of tergend principaal hoger beroep – Geldboete – Rechter.
Conclusie van proc.–gen. J.F. Leclercq.
5 mei 2008
C.2005.0223.F

Pas., 2008, nr. 264

Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter – Devolutieve kracht – Bevestiging van de door de
eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel – Wijziging van het vonnis in hoger beroep.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
5 september 2008
C.2007.0327.N

A.C., 2008, nr. 452

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Gevolgen – Verstekvonnis zonder hoger beroep van het openbaar ministerie – Verzet van
de beklaagde – Vonnis op dat verzet – Hoger beroep van de beklaagde – Hoger beroep
van het openbaar ministerie – Verzwaring van de bij verstek uitgesproken straf.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
5 maart 2008
P.2007.1769.F

Pas., 2008, nr. 156

HUUR VAN GOEDEREN
PACHT
Persoonlijke exploitatie – Stopzetting van exploitatie.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de KOSTER.
9 oktober 2008
C.2007.0328.F

Pas., 2008, nr. 537

– 469 –
HANDELSHUUR
Huurhernieuwing – Weigering – Reden – Persoonlijke en werkelijke ingebruikneming.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de KOSTER.
9 oktober 2008
C.2007.0280.F

Pas., 2008, nr. 536

INDEPLAATSSTELLING
Betaling – Derde zonder belang – Uitwerking – Indeplaatsstelling bij overeenkomst.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 januari 2008
C.2007.0078.F

Pas., 2008, nr. 39

Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ongeval – Getroffene – Verzekeringsinstelling –
Toekenning van prestaties – Geneeskundige verzorging – Aansprakelijke derde –
Terugbetaling – Wettelijke indeplaatsstelling – Draagwijdte – Zelfde schade.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 april 2008
C.2006.0675.F

Pas., 2008, nr. 235

Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ongeval – Getroffene – Verzekeringsinstelling –
Toekenning van prestaties – Aansprakelijke derde – Terugbetaling – Wettelijke
indeplaatsstelling – Draagwijdte.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 april 2008
C.2007.0099.F

Pas., 2008, nr. 236

INKOMSTENBELASTINGEN
ALGEMEEN
Belastingschuld – Definitief ontstaan – Tijdstip.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
14 maart 2008
F.2007.0067.F

Pas., 2008, nr. 184

Fiscaal strafrecht – Valsheid en gebruik van valse stukken.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 mei 2008
P.2007.1710.F

Pas., 2008, nr. 307

Fiscaal strafrecht – Valsheid en gebruik van valse stukken – Gebruik van valse stukken –
Valse stukken aangewend in het kader van fiscaal bezwaarschrift.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 mei 2008
P.2007.1710.F

Pas., 2008, nr. 307

PERSONENBELASTING
Exploitatie van een onderneming – Volledige en definitieve stopzetting – Verkregen of
vastgestelde winsten en baten – Handelszaak – Eerdere overdracht – Taxatie –
Aanslagjaar.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
13 juni 2008
F.2006.0095.F

Pas., 2008, nr. 372

– 470 –
Investeringsaftrek – Uitsluiting – Vaste activa – Gebruik overgedragen – Verhuring aan
een natuurlijke persoon – Terbeschikkingstelling aan derden–particulieren.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
14 november 2008
F.2006.0129.N

A.C., 2008, nr. 635

Investeringsaftrek – Vaste activa – Gebruik overgedragen – Voorwaarden inzake aftrek –
Bewijslast.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 december 2008
F.2007.0051.N

A.C., 2008, nr. 728

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
Vrijstelling – Nationale domeingoederen – Vrijstellingsvoorwaarden.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 september 2008
F.2007.0034.N

A.C., 2008, nr. 470

Hoedanigheid van belastingplichtige – Wijze van vaststelling.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 december 2008
F.2007.0101.N

A.C., 2008, nr. 731

AANSLAGPROCEDURE
Uitvoerbaar verklaard kohier – Tenuitvoerlegging.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 december 2008
F.2007.0099.N

A.C., 2008, nr. 730

Overdracht van een geheel van goederen – Belastingschulden van de overdrager –
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 december 2008
F.2007.0099.N

A.C., 2008, nr. 730

Cassatieberoep vanwege de belastingplichtige – Vormvereisten – Ondertekening –
Neerlegging.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 december 2008
F.2007.0035.N

A.C., 2008, nr. 727

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE
SCHATKIST
Belastingschuld – Aan belastingschuldige terug te geven sommen – Ontvanger der directe
belastingen – Aanzuivering.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 december 2008
F.2007.0072.N

A.C., 2008, nr. 729

Belastingschuld – Aan belastingschuldige terug te geven sommen – Ontvanger der directe
belastingen – Aanzuivering – Toetsing door de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

– 471 –
12 december 2008

F.2007.0072.N

A.C., 2008, nr. 729

KADASTRAAL INKOMEN
Vaststelling – Bezwaarprocedure.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 december 2008
F.2007.0101.N

A.C., 2008, nr. 731

ALLERLEI
Fiscale misdrijven – Daders of medeplichtigen – Strafrechtelijke veroordeling –
Burgerrechtelijk gevolg – Betaling van de ontdoken belasting – Hoofdelijke gehoudenheid
– Grondslag – Pauliaanse vordering – Anterioriteitsvereiste.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
20 maart 2008
F.2007.0027.N

A.C., 2008, nr. 195

KADASTER
Kadastraal inkomen – Vaststelling – Bezwaarprocedure.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 december 2008
F.2007.0101.N

A.C., 2008, nr. 731

KOOPHANDEL. KOOPMAN
Gewone commanditaire vennootschap – Beherend vennoot – Hoedanigheid van koopman
– Aansprakelijkheid voor de schulden van de vennootschap – Verband.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

Vennootschap onder firma – Vennoot – Hoedanigheid van koopman – Aansprakelijkheid
voor de schulden van de vennootschap – Verband.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

Gewone commanditaire vennootschap – Beherende vennoten – Hoedanigheid van
koopman – Faillietverklaring van de vennootschap.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

Vennootschap onder firma – Personen die handel drijven onder firma – Hoedanigheid
van koopman.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

Vennootschap onder firma – Vennoten – Hoedanigheid van koopman – Faillietverklaring.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

– 472 –
LOON
RECHT OP LOON
Uitzendarbeid – Uitzendarbeidswet – Uitzendbureau – Terbeschikkingstelling voor niet
toegelaten arbeid – Gehoudenheid tot betaling van sociale bijdragen en loon.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
1 december 2008
S.2007.0043.N

A.C., 2008, nr. 683

BESCHERMING
Loonoverdracht – Akte van loonoverdracht – Inhoud.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
17 november 2008
C.2008.0259.N

A.C., 2008, nr. 637

Berekening van verschuldigde interest – Toepassing van de wet in de tijd.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
1 december 2008
S.2007.0116.N

A.C., 2008, nr. 684

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
Dringende hulp – Onmiddellijke verzorging – Verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
29 september 2008
C.2007.0101.F

Pas., 2008, nr. 512

Hulpverlening – Foutieve weigering – Schade – Vergoeding – Benadeelde heeft geen
recht op hulp.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
29 september 2008
C.2007.0101.F

Pas., 2008, nr. 512

Recht op maatschappelijke dienstverlening – Recht verbonden aan de persoon –
Schuldeiser van de rechthebbende – Zijdelingse vordering – Weigering.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
29 september 2008
C.2007.0101.F

Pas., 2008, nr. 512

MACHTEN
RECHTERLIJKE MACHT
Koninklijk besluit – Raad van State – Afdeling wetgeving – Advies – Dringende
noodzakelijkheid – Wettigheidstoetsing – Verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 januari 2008
S.2007.0025.F

Pas., 2008, nr. 41

Bevoegdheid – Leemte in de wetgeving – Bevoegdheid van de rechter tot het invullen van
de vastgestelde leemte.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
3 november 2008
S.2007.0013.N

A.C., 2008, nr. 604

– 473 –
MILIEURECHT
Gemeente – Belangen – Leefmilieu – Inwoner – Vordering in rechte – Voorwaarden –
Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
10 maart 2008
C.2006.0173.N

A.C., 2008, nr. 163

Gemeente – Belang – Leefmilieu – Schending – Vordering in rechte – Ten onrechte
gegeven vergunning.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
10 maart 2008
C.2006.0173.N

A.C., 2008, nr. 163

Wet betreffende de bescherming van het leefmilieu – Te beschermen leefmilieu – Goede
ruimtelijke ordening.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
31 maart 2008
C.2007.0157.N

A.C., 2008, nr. 198

Bescherming van het leefmilieu – Stakingsvordering – Bevoegdheid van de
stakingsrechter – Afbraak van onvergunde bouwwerken – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
31 maart 2008
C.2007.0157.N

A.C., 2008, nr. 198

MINDERVALIDEN
Vreemdelingen – Recht op tegemoetkoming – Weigering – Voorwaarden – Evenredigheid
– Discriminatie.
Conclusie van advocaat-generaal met opdracht de Koster,
8 december 2008
S.2007.0114.F

Pas., 2008, nr. 705

MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL.
EENHEID VAN OPZET
Handelspraktijken – Handelspraktijkenwet – Kettingverkoop – Moreel bestanddeel –
Aard.
Conclusie van adv.–gen Timperman.
20 mei 2008
P.2008.0007.N

A.C., 2008, nr. 304

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND
Misdaad tegen het internationaal humanitair recht – Internationaal Strafgerechtshof –
Verzoek tot aanhouding en overdracht – Voorlopige aanhouding – Verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
18 juni 2008
P.2008.0896.F

Pas., 2008, nr. 382

– 474 –
DEELNEMING
Strafbare deelneming – Voorwaarde – Verzuim om te handelen.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
17 december 2008
P.2008.1233.F

Pas., 2008, nr. 737

Strafbare deelneming – Voorwaarde – Passief bijwonen van de uitvoering van het
misdrijf.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
17 december 2008
P.2008.1233.F

Pas., 2008, nr. 737

NIEUWE VORDERING
Echtscheiding – Voorlopige maatregelen – Beslissing – Heropening van het debat –
Vordering tot wijziging van de maatregelen – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de KOSTER.
23 mei 2008
C.2006.0607.F

Pas., 2008, nr. 313

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
BESCHERMDE WERKNEMERS
Eerste verkiezing – Kandidaat niet verkozen bij de volgende verkiezingen – Bescherming
– Duur.
Conclusie van advocaat-generaal met opdracht de Koster,
8 december 2008
S.2008.0047.F

Pas., 2008, nr. 707

ONDERWIJS
Staat – Loon – Onverschuldigde betaling – Verzoek tot terugbetaling voor 1 januari 1989
– Tijdig ingesteld – Gevolgen t.a.v. de bevoegd geworden Gemeenschap.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
24 april 2008
F.2007.0030.N

A.C., 2008, nr. 253

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
Inlichtingen opgetekend in het oorspronkelijke proces–verbaal – Geen voeging van de
stukken waaruit deze inlichtingen afkomstig zijn – Regelmatig karakter van de nakomende
akten.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 januari 2008
P.2007.1468.F

Pas., 2008, nr. 72

Huiszoeking – Huiszoekingsbevel – Opdracht – Beschikking – Motiveringsplicht – Perken
van de opdracht.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 januari 2008
P.2008.0111.F

Pas., 2008, nr. 73

– 475 –
Huiszoeking – Huiszoekingsbevel – Opdracht – Beschikking – Motiveringsplicht – Perken
van de opdracht – Vermelding van de te onderzoeken ruimten.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 januari 2008
P.2008.0111.F

Pas., 2008, nr. 73

Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Onderzoek door de kamer van
inbeschuldigingstelling bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk
onderzoek – Verzuim – Regularisatie door een toezicht na de aanhangigmaking van de
zaak bij het vonnisgerecht – Wettigheid.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
19 maart 2008
P.2008.0319.F

Pas., 2008, nr. 192

Onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Rechtstreekse aanhangigmaking op verzoek van een partij –
Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
19 maart 2008
P.2007.1674.F

Pas., 2008, nr. 190

Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Onderzoek bij het afsluiten van
het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
19 maart 2008
P.2008.0319.F

Pas., 2008, nr. 192

Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafrechtelijk kort geding – Onderzoek van de
regelmatigheid van het beslag – Inzage van het dossier.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0188.F

Pas., 2008, nr. 294

Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging
– Recht van verdediging – Eerbiediging van het beginsel van het recht op tegenspraak.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0186.F

Pas., 2008, nr. 293

Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafrechtelijk kort geding – Cassatieberoep –
Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0186.F

Pas., 2008, nr. 293

Beslag in strafzaken – Beslag op vorderingen – Vorm – Vermelding van het
inbeslaggenomen bedrag.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0188.F

Pas., 2008, nr. 294

– 476 –
Beslag in strafzaken – Beslag op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf
zijn verkregen – Raming van het bedrag van het voordeel – Plicht van de
inbeslagnemende overheid.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0188.F

Pas., 2008, nr. 294

Beslag in strafzaken – Beslag op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf
zijn verkregen – Raming van het bedrag van het voordeel – Maatstaf.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0188.F

Pas., 2008, nr. 294

Beslag in strafzaken – Beslag op het voorwerp van de witwassing – Voorwerp van de
witwassing – Uit het misdrijf verkregen vermogensvoordeel – Raming – Maatstaf.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0188.F

Pas., 2008, nr. 294

Afsluiting van het onderzoek – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Artikel 6.1 E.V.R.M. – Eerlijke behandeling van de zaak – Beoordeling.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
28 mei 2008
P.2008.0216.F

Pas., 2008, nr. 323

Afsluiting van het onderzoek – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Artikel 6.1 E.V.R.M. – Redelijke termijn – Overschrijding.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
28 mei 2008
P.2008.0216.F

Pas., 2008, nr. 323

Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Onderzoeksgerechten – Kamer
van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden bij toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering – Aard
– Tijdstip.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Controle toepassing bijzondere
opsporingsmethoden door kamer van inbeschuldigingstelling gelast door het
vonnisgerecht.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Controle toepassing bijzondere
opsporingsmethoden door K.I. bij afsluiten van opsporingsonderzoek of gerechtelijk
onderzoek – Verzuim – Regularisatie door een controle gelast door het vonnisgerecht –
Wettigheid.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

Aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie –
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Verwijzingsbeschikking de inwerkingtreding van de artikelen 189ter en 235ter Sv. – Geen
controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden – Navolgende
inwerkingtreding van de artikel 189ter en 235ter Sv. – Vaststelling door de vonnisrechter
van het gebrek aan de in artikel 235ter Sv. bedoelde – Beslissing om de kamer van
inbeschuldigingstelling te gelasten met de controle – Controle door de kamer van
inbeschuldigingstelling – Regelmatigheid.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

Aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Bijzondere
opsporingsmethoden aangewend de inwerkingtreding van de wet van 6 january 2003 –
Controle van de regelmatigheid door de kamer van inbeschuldigingstelling – Artikel
235ter Sv..
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

ONDERZOEKSGERECHTEN
Kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie – Onderzoek bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk
onderzoek – Verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
19 maart 2008
P.2008.0319.F

Pas., 2008, nr. 192

Kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie – Onderzoek bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk
onderzoek – Verzuim – Regularisatie door een toezicht na de aanhangigmaking van de
zaak bij het vonnisgerecht – Wettigheid.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
19 maart 2008
P.2008.0319.F

Pas., 2008, nr. 192

Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de
rechtspleging – Rechtstreekse aanhangigmaking op verzoek van een partij –
Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
19 maart 2008
P.2007.1674.F

Pas., 2008, nr. 190

Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek – Toezicht op de regelmatigheid van de
rechtspleging – Eerbiediging van het beginsel van het recht op tegenspraak.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0186.F

Pas., 2008, nr. 293

Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafrechtelijk kort geding – Cassatieberoep –
Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0186.F

Pas., 2008, nr. 293

Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafrechtelijk kort geding – Onderzoek van de
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regelmatigheid van het beslag – Inzage van het dossier.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0188.F

Pas., 2008, nr. 294

Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Artikel 6.1
E.V.R.M. – Eerlijke behandeling van de zaak – Beoordeling.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
28 mei 2008
P.2008.0216.F

Pas., 2008, nr. 323

Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Artikel 6.1
E.V.R.M. – Redelijke termijn – Overschrijding.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
28 mei 2008
P.2008.0216.F

Pas., 2008, nr. 323

Uitlevering gevraagd aan België – Buitenlands bevel tot aanhouding – Exequatur –
Toezicht op de wettelijke en verdragsrechtelijke voorwaarden.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
28 mei 2008
P.2008.0680.F

Pas., 2008, nr. 327

Uitlevering gevraagd aan België – Buitenlands bevel tot aanhouding – Exequatur –
Toezicht op de voorwaarden – Ernstige risico's op flagrante rechtsweigering, foltering of
onmenselijke en onterende – Draagwijdte van het toezicht.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
28 mei 2008
P.2008.0680.F

Pas., 2008, nr. 327

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden gelast door het – Bevoegdheid – Beslissing – Cassatieberoep –
Vernietiging – Uitbreiding van de cassatie – Verwijzing.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over toepassing van bijzondere
opsporingsmethoden bij afsluiten van opsporingsonderzoek of van gerechtelijk onderzoek
– Verzuim – Regularisatie door een controle gelast door het vonnisgerecht – Wettigheid.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden bij toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering – Aard
– Tijdstip.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
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14 oktober 2008

P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden gelast door het.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

Kamer van inbeschuldigingstelling – Aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie – Verwijzingsbeschikking de inwerkingtreding van de artikelen
189ter en 235ter Sv. – Geen controle van de regelmatigheid van de bijzondere
opsporingsmethoden – Navolgende inwerkingtreding van de artikel 189ter en 235ter Sv. –
Vaststelling door de vonnisrechter van het gebrek aan de in artikel 235ter Sv. bedoelde –
Beslissing om de kamer van inbeschuldigingstelling te gelasten met de controle –
Controle door de kamer van inbeschuldigingstelling – Regelmatigheid.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie – Artikel 235ter Sv. – Draagwijdte – Controle van observatie en
infiltratie verricht de inwerkingtreding van wet van 6 januari.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie – Rechtspleging – Artikel 235ter, § 2, tweede en derde lid, Sv. –
Zitting waarop de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij worden gehoord –
Vereiste van de aanwezigheid van het openbaar ministerie.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

Inverdenkinggestelde – Verwijzing – Zelfde feit – Tweede verwijzing.
Conclusie van proc.–gen. Leclercq.
3 december 2008

P.2008.1160.F

Pas., 2008, nr. 694

ONDERZOEKSRECHTER
Huiszoeking – Huiszoekingsbevel – Opdracht – Beschikking – Motiveringsplicht – Perken
van de opdracht.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 januari 2008
P.2008.0111.F

Pas., 2008, nr. 73

Opdracht – Beschikking – Motiveringsplicht – Perken van de opdracht – Vermelding van
de te onderzoeken ruimten – Huiszoeking – Huiszoekingsbevel.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 januari 2008
P.2008.0111.F

Pas., 2008, nr. 73

– 480 –
OPENBAAR MINISTERIE
Strafvordering – Uitoefening – Inbreuk op het K.B. van 31 mei 1933 – Subsidies,
vergoedingen en toelagen uitgekeerd krachtens wetten en verordeningen bepaald in
artikel 580, 1e, Gerechtelijk Wetboek – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
22 januari 2008
P.2007.0906.N

A.C., 2008, nr. 45

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie – Rechtspleging – Artikel 235ter, § 2, tweede en derde lid, Sv. –
Zitting waarop de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij worden gehoord –
Vereiste van de aanwezigheid van het openbaar ministerie.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

Strafzaken – Openbaar ministerie bij de rechtbanken en hoven van beroep – Opdracht.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

Strafzaken – Strafvordering – Aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de
behandeling van de zaak.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

OPENBARE ORDE
Overeenkomst – Bestanddelen – Uitoefening van een beroepsactiviteit – Vrijheid –
Openbare orde – Schending.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
29 september 2008
C.2006.0443.F

Pas., 2008, nr. 511

OPLICHTING
Handelspraktijken – Handelspraktijkenwet – Kettingverkoop – Verband met oplichting.
Conclusie van adv.–gen Timperman.
20 mei 2008
P.2008.0007.N

A.C., 2008, nr. 304

OVEREENKOMST
BESTANDDELEN
Ongeoorloofde oorzaak – Uitoefening van een beroepsactiviteit – Vrijheid – Openbare
orde – Schending.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
29 september 2008
C.2006.0443.F

Pas., 2008, nr. 511

– 481 –
EINDE
Faillissement – Door de failliet gesloten lopende overeenkomst – Beëindiging door de
curator – Criteria.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
10 april 2008
C.2005.0527.N

A.C., 2008, nr. 215

PAULIAANSE RECHTSVORDERING
Schuldeiser – Schuldvordering – Tijdstip – Ontstaan – Vaststelling – Vereisten.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
20 maart 2008
F.2007.0027.N

A.C., 2008, nr. 195

PREJUDICIEEL GESCHIL
Handelspraktijken – Wet tot bescherming van de economische mededinging – Raad voor
de mededinging – Bevoegdheid van het Hof van Cassatie – Omvang – Concentratie.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Ph. de KOSTER.
22 januari 2008
H.2007.0001.F

Pas., 2008, nr. 44

Wet tot bescherming van de economische mededinging – Raad voor de mededinging –
Prejudiciële vraag – Nut – Hof van Cassatie – Beoordeling.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Ph. de KOSTER.
22 januari 2008
H.2007.0001.F

Pas., 2008, nr. 44

Grondwettelijk Hof – Wet tot bescherming van de economische mededinging – Raad voor
de mededinging – Dringend karakter – Hof van Cassatie – Verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Ph. de KOSTER.
22 januari 2008
H.2007.0001.F

Pas., 2008, nr. 44

Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – Ongelijke behandeling – Onjuiste
juridische uitgangspunten.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

RAAD VAN STATE
Afdeling wetgeving – Koninklijk besluit – Advies – Dringende noodzakelijkheid –
Beoordeling door de minister – Grenzen – Wettigheidstoetsing – Rechter – Verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 januari 2008
S.2007.0025.F

Pas., 2008, nr. 41

– 482 –
RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN
Inlichtingen waardoor het onderzoek kon geopend worden – Vaagheid – Regelmatig
verkregen en aan tegenspraak onderworpen nakomende bewijselementen – Recht om de
elementen tegen te spreken die van aard zijn om de beslissing van de rechter te
beïnvloeden.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 januari 2008
P.2007.1468.F

Pas., 2008, nr. 72

Onderzoek – Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafrechtelijk kort geding – Onderzoek
van de regelmatigheid van het beslag – Inzage van het dossier.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0188.F

Pas., 2008, nr. 294

Onderzoek – Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op de regelmatigheid van de
rechtspleging – Eerbiediging van het beginsel van het recht op tegenspraak.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0186.F

Pas., 2008, nr. 293

Douane en accijnzen – Misdrijf – Proces–verbaal – Beklaagde – Proces–verbaal
laattijdig opgesteld – Beoordeling door de bodemrechter.
Conclusie van proc.–gen. Leclercq.
1 oktober 2008

P.2008.0288.F

Pas., 2008, nr. 514

BELASTINGZAKEN
Douane en accijnzen – Misdrijf – Proces–verbaal – Beklaagde – Proces–verbaal
laattijdig opgesteld – Beoordeling door de bodemrechter.
Conclusie van proc.–gen. Leclercq.
1 oktober 2008

P.2008.0288.F

Pas., 2008, nr. 514

ALLERLEI
Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Hoger beroep – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Taal – Essentiële stukken.
Conclusie van proc.–gen. J.F. Leclercq.
16 januari 2008
P.2007.1884.F

Pas., 2008, nr. 30

RECHTBANKEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Nietigheid – Verzuim of onregelmatigheid.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
17 november 2008
C.2008.0259.N

A.C., 2008, nr. 637

– 483 –
STRAFZAKEN
Wetsbepalingen betreffende de strafvordering – Grondwettelijk Hof – Arrest dat de
ongrondwettigheid van een wetsbepaling vaststelt – Ongrondwettigheid ingevolge een
leemte in de wet – Leemte extrinsiek aan de ongrondwettig bevonden bepaling.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

Vonnisgerecht dat kamer van inbeschuldigingstelling gelast met controle over de
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

Aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie –
Verwijzingsbeschikking de inwerkingtreding van de artikelen 189ter en 235ter Sv. – Geen
controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden – Navolgende
inwerkingtreding van de artikel 189ter en 235ter Sv. – Vaststelling door de vonnisrechter
van het gebrek aan de in artikel 235ter Sv. bedoelde – Beslissing om de kamer van
inbeschuldigingstelling te gelasten met de controle – Regelmatigheid.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet door wetsbepalingen betreffende de –
Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vraag – Arrest dat de ongrondwettigheid van een
wetsbepaling vaststelt – Ongrondwettigheid ingevolge een leemte in de wet – Taak van de
rechter – Voorwaarde.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

Aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de behandeling van de zaak.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Inlichtingen opgetekend in het
oorspronkelijke proces–verbaal – Geen voeging van de stukken waaruit deze inlichtingen
afkomstig zijn – Regelmatig karakter van de nakomende akten.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 januari 2008
P.2007.1468.F

Pas., 2008, nr. 72

Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Schending van het Verdrag –
Heropening van de rechtspleging.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
9 april 2008
P.2008.0051.F

Pas., 2008, nr. 214

Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Schending van het Verdrag –
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Heropening van de rechtspleging betreffende de strafvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
9 april 2008
P.2008.0051.F

Pas., 2008, nr. 214

Redelijke termijn – Sanctie.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
28 mei 2008
P.2008.0216.F

Pas., 2008, nr. 323

Redelijke termijn – Voorbereidende fase van het strafproces – Afsluiting van het
onderzoek – Overschrijding van de redelijke termijn.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
28 mei 2008
P.2008.0216.F

Pas., 2008, nr. 323

Eerlijke behandeling van de zaak – Voorbereidende fase van het strafproces –
Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
28 mei 2008
P.2008.0216.F

Pas., 2008, nr. 323

Uitspraak van de rechter over zijn bevoegdheid – Strafzaken – Vermoeden van onschuld –
Eerbiediging.
Conclusie van proc. gen. J.F. Leclercq.
4 juni 2008
P.2008.0687.F

Pas., 2008, nr. 344

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Privé–communicaties – Verplichting van
de deelnemers aan een privé–communicatie – Opnemen van een privé–communicatie
waaraan men zelf deelneemt zonder medeweten van de andere deelnemers –
Bestaanbaarheid met het Verdrag.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
9 september 2008
P.2008.0276.N

A.C., 2008, nr. 458

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Opnemen van een privé–communicatie
waaraan men zelf deelneemt zonder medeweten van de andere deelnemers – Gebruik van
zulke opname buiten het geval van het gebruik voor zichzelf en buiten het geval bedoeld in
artikel 314bis Strafwetboek.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
9 september 2008
P.2008.0276.N

A.C., 2008, nr. 458

Herstel van plaats in de vorige staat – Straf.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
4 november 2008
P.2008.0081.N

A.C., 2008, nr. 608

Herstel van plaats in de vorige staat – Straf – Gevolg – Rechter met volheid van
rechtsmacht.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
4 november 2008
P.2008.0081.N

A.C., 2008, nr. 608

– 485 –
Herstelmaatregel – Beoordeling door de rechter.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
4 november 2008
P.2008.0081.N

A.C., 2008, nr. 608

Vreemdeling – Recht op tegemoetkoming aan gehandicapten – Uitsluiting – Voorwaarden
– Discriminatie.
Conclusie van advocaat-generaal met opdracht de Koster,
8 december 2008
S.2007.0114.F

Pas., 2008, nr. 705

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE
RECHTEN
Strafzaken – Vermoeden van onschuld – Eerbiediging – Uitspraak van de rechter over
zijn bevoegdheid.
Conclusie van proc. gen. J.F. Leclercq.
4 juni 2008
P.2008.0687.F

Pas., 2008, nr. 344

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Privé–communicaties – Verplichting van
de deelnemers aan een privé–communicatie – Opnemen van een privé–communicatie
waaraan men zelf deelneemt zonder medeweten van de andere deelnemers –
Bestaanbaarheid met het Verdrag.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
9 september 2008
P.2008.0276.N

A.C., 2008, nr. 458

Herstel van plaats in de vorige staat – Kwalificatie als straf in de zin van artikelen 6.1
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. – Gevolg – Rechter met volheid van rechtsmacht.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
4 november 2008
P.2008.0081.N

A.C., 2008, nr. 608

Artikel 14 – Artikel 14.1 – Herstel van plaats in de vorige staat – Straf.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
4 november 2008
P.2008.0081.N

A.C., 2008, nr. 608

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN
Wijziging – Vonnis – Andere rechters – Wettigheid – Correctionele rechtbank –
Verrichtingen die door de daartoe bevoegde rechters op de rechtszitting zijn gesteld –
Latere behandeling – Kwalificatie.
Conclusie van proc.–gen. Leclercq.
16 april 2008

P.2007.1890.F

Pas., 2008, nr. 227

Strafvordering – Aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de behandeling van de
zaak.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

– 486 –
RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
Vermoeden van onschuld – Eerbiediging – Strafzaken – Uitspraak van de rechter over
zijn bevoegdheid.
Conclusie van proc. gen. J.F. Leclercq.
4 juni 2008
P.2008.0687.F

Pas., 2008, nr. 344

Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid – Wetsbepaling – Termijn van
openbare orde – Hiërarchie.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
23 juni 2008
C.2005.0012.F

Pas., 2008, nr. 389

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
ALLERLEI
Verzoek om een werkstraf op te leggen – Weigering van toekenning – Motivering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
24 september 2008
P.2008.1234.F

Pas., 2008, nr. 504

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN
Niet–correctionaliseerbare misdaad – Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Hof van
beroep – Arrest van onbevoegdverklaring.
Conclusie van proc. gen. J.F. Leclercq.
4 juni 2008
P.2008.0687.F

Pas., 2008, nr. 344

Verwijzingsbeschikking – Telastlegging gebruik van valse stukken – Niet
gecorrectionaliseerde misdaad – Vonnis van onbevoegdverklaring – Verzoek tot regeling
van rechtsgebied – Hof van Cassatie – Beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
8 oktober 2008
P.2008.1036.F

Pas., 2008, nr. 534

Onderzoeksgerechten – Inverdenkinggestelde – Verwijzing – Zelfde feit – Tweede
verwijzing.
Conclusie van proc.–gen. Leclercq.
3 december 2008

P.2008.1160.F

Pas., 2008, nr. 694

SCHIP. SCHEEPVAART
Zeevervoer – Cognossement aan order – Cognossementhouder – Rechten.
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
28 november 2008
C.2007.0346.N

A.C., 2008, nr. 680

Zeewet – Aanvaring – Toepassingsgebied – Omvang – Rechtsvordering tot vergoeding
van schade.
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
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12 december 2008
Zeewet – Aanvaring
scheepvaartverrichting.

C.2007.0365.N
–

Toepassingsgebied

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
12 december 2008
C.2007.0365.N

A.C., 2008, nr. 724
–

Omvang

–

Winstgevende

A.C., 2008, nr. 724

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
Kansspelenwet – Artikel 27, eerste lid – Vergunning voor de exploitatie van een
kansspelinrichting – Vergunning van kansspelen – Cumulverbod.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
29 april 2008
P.2007.1718.N

A.C., 2008, nr. 258

Kansspelenwet – Artikel 48.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
29 april 2008
P.2007.1718.N

A.C., 2008, nr. 258

Kansspelenwet – Artikel 48 – Vergunninghouder klasse E – Vergunninghouder klasse A,
B, C of D – Samenwerkingsovereenkomsten tussen de vergunninghouders.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
29 april 2008
P.2007.1718.N

A.C., 2008, nr. 258

Overeenkomsten met het oog op de exploitatie van kansspelen of van kansspelinrichtingen
– Nietigheid – Kansspelenwet – Artikel 5 – Bestaanbaarheid met artikel 1965 Burgerlijk
wetboek.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
29 april 2008
P.2007.1718.N

A.C., 2008, nr. 258

Kansspelenwet – Artikel 2, 2° – Exploiteren van kansspelen of van kansspelinrichtingen.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
29 april 2008
P.2007.1718.N

A.C., 2008, nr. 258

STEDENBOUW
HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE
Stedenbouwkundige herstelvordering – Aard van de beslissing – Cassatieberoep –
Strafvordering – Voorbarig cassatieberoep.
Conclusie van proc.–gen. Leclercq.
17 september 2008

P.2007.1838.F

Pas., 2008, nr. 480

Herstel van plaats in de vorige staat – Kwalificatie als straf in de zin van artikelen 6.1
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R..
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
4 november 2008
P.2008.0081.N

A.C., 2008, nr. 608

– 488 –
Herstel van plaats in de vorige staat – Kwalificatie als straf in de zin van artikelen 6.1
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. – Gevolg – Rechter met volheid van rechtsmacht.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
4 november 2008
P.2008.0081.N

A.C., 2008, nr. 608

Beoordeling door de rechter.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
4 november 2008
P.2008.0081.N

A.C., 2008, nr. 608

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG
Planschade – Recht op schadevergoeding – Verschuldigde rente – Tijdstip.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
31 maart 2008
C.2007.0102.N

A.C., 2008, nr. 197

Planschade – Schadevergoeding – Berekening – Verwervingswaarde – Akte deling.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
31 maart 2008
C.2007.0102.N

A.C., 2008, nr. 197

ALLERLEI
Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening – Wet betreffende de
bescherming van het leefmilieu – Definitie.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
31 maart 2008
C.2007.0157.N

A.C., 2008, nr. 198

STRAF
ANDERE STRAFFEN
Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks
vermogensvoordeel – Begrip – Raming.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0188.F

uit

het

misdrijf

verkregen

Pas., 2008, nr. 294

Bijzondere verbeurdverklaring – Voorwerp van de witwassing – Uit het misdrijf
verkregen vermogensvoordeel – Raming – Maatstaf.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 mei 2008
P.2008.0188.F

Pas., 2008, nr. 294

Werkstraf – Weigering van toekenning – Motivering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
24 september 2008
P.2008.1234.F

Pas., 2008, nr. 504

– 489 –
STRAFUITVOERING
Strafuitvoeringsmodaliteit – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Herroeping
Herroepingsgrond – Foutief gedrag van de veroordeelde tijdens de proeftermijn.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
2 januari 2008
P.2007.1812.F

–

Pas., 2008, nr. 1

Strafuitvoeringswet – Artikel 57.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
29 april 2008
P.2008.0560.N

A.C., 2008, nr. 262

Vonnis dat een verzochte strafuitvoeringsmodaliteit niet toekent – Bepaling van de datum
waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen – Advies uitgebracht voor de
datum bepaald in het vonnis.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
29 april 2008
P.2008.0560.N

A.C., 2008, nr. 262

Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis tot afwijzing van een verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling – Bepaling van de datum waarop de directeur een nieuw advies moet
uitbrengen – Advies uitgebracht voor de datum bepaald in het vonnis – Vonnis dat om die
enkele reden een nieuw verzoek afwijst.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
29 april 2008
P.2008.0560.N

A.C., 2008, nr. 262

Strafuitvoeringsrechtbank – Taalgebruik – Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel – Verzoek
om taalwijziging.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
1 juli 2008
P.2008.0903.F

Pas., 2008, nr. 418

Strafuitvoeringsrechtbank – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Proeftijd – Duur.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
29 juli 2008
P.2008.1070.F

Pas., 2008, nr. 428

STRAFVORDERING
Uitoefening – Inbreuk op het K.B. van 31 mei 1933 – Subsidies, vergoedingen en toelagen
uitgekeerd krachtens wetten en verordeningen bepaald in artikel 580, 1e, Gerechtelijk
Wetboek – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
22 januari 2008
P.2007.0906.N

A.C., 2008, nr. 45

Ontvankelijkheid – Inlichtingen waardoor het onderzoek kon geopend worden – Vaagheid
– Regelmatig verkregen en aan tegenspraak onderworpen nakomende bewijselementen –
Recht om de elementen tegen te spreken die van aard zijn om de beslissing van de rechter
te beïnvloeden.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 januari 2008
P.2007.1468.F

Pas., 2008, nr. 72

– 490 –
Wetsbepalingen betreffende de strafvordering – Grondwettelijk Hof – Arrest dat de
ongrondwettigheid van een wetsbepaling vaststelt – Ongrondwettigheid ingevolge een
leemte in de wet – Leemte extrinsiek aan de ongrondwettig bevonden bepaling.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet door wetsbepalingen betreffende de –
Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vraag – Arrest dat de ongrondwettigheid van een
wetsbepaling vaststelt – Ongrondwettigheid ingevolge een leemte in de wet – Taak van de
rechter – Voorwaarde.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

Afzonderlijk ingestelde burgerlijke rechtsvordering – Schorsing – Burgerlijke
rechtsvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 december 2008
F.2006.0111.N

A.C., 2008, nr. 726

SUCCESSIERECHTEN
Dwangbevel – Afdoende motivering.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
22 mei 2008
F.2006.0077.N

A.C., 2008, nr. 312

Dwangbevel – Afdoende motivering – Toetsing door de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
22 mei 2008
F.2006.0077.N

A.C., 2008, nr. 312

TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
Hof van assisen – Provincie Luik – Nederlandstalige beschuldigde – Verzoek tot
verwijzing naar een hof van assisen waar de rechtspleging in het Nederlands.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
27 februari 2008
P.2008.0101.F

Pas., 2008, nr. 138

Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel – Verzoek om taalwijziging.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
1 juli 2008
P.2008.0903.F

Pas., 2008, nr. 418

TELEGRAAF EN TELEFOON
Privé–communicaties – Verplichting van de deelnemers aan een privé–communicatie –
Opnemen van een privé–communicatie waaraan men zelf deelneemt zonder medeweten
van de andere deelnemers – Bestaanbaarheid met het E.V.R.M. en met het I.V.B.P.R..
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
9 september 2008
P.2008.0276.N

A.C., 2008, nr. 458

– 491 –
TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE
Beginsel van burgerlijk recht – Belastingzaak – Toepasselijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
23 juni 2008
C.2005.0012.F

Pas., 2008, nr. 389

UITLEVERING
Uitlevering gevraagd aan België – Voorwaarden – Ernstige risico's op flagrante
rechtsweigering, foltering of onmenselijke en onterende – Buitenlands bevel tot
aanhouding – Exequatur – Onderzoeksgerechten – Toezicht op de voorwaarden.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
28 mei 2008
P.2008.0680.F

Pas., 2008, nr. 327

Uitlevering gevraagd aan België – Buitenlands bevel tot aanhouding – Exequatur –
Onderzoeksgerechten – Toezicht op de wettelijke en verdragsrechtelijke voorwaarden.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
28 mei 2008
P.2008.0680.F

Pas., 2008, nr. 327

Internationaal Strafgerechtshof – Verzoek tot aanhouding en overdracht – Voorlopige
aanhouding – Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
18 juni 2008
P.2008.0896.F

Pas., 2008, nr. 382

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
Valsheid in een getuigschrift – Schade – Mogelijkheid.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
5 maart 2008
P.2007.1769.F

Pas., 2008, nr. 156

Inkomstenbelastingen – Fiscale valsheid.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 mei 2008
P.2007.1710.F

Pas., 2008, nr. 307

Gebruik van valse stukken – Inkomstenbelastingen – Fiscale valsheid – Valse stukken
aangewend in het kader van fiscaal bezwaarschrift.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 mei 2008
P.2007.1710.F

Pas., 2008, nr. 307

VENNOOTSCHAPPEN
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
Personen die handel drijven onder firma – Hoedanigheid van koopman.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

– 492 –
Vennoten – Hoedanigheid van koopman – Faillietverklaring.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

Vennoot – Hoedanigheid van koopman – Aansprakelijkheid voor de schulden van de
vennootschap – Verband.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

Gewone commanditaire vennootschap – Beherende vennoten – Hoedanigheid van
koopman – Faillietverklaring van de vennootschap.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

Gewone commanditaire vennootschap – Beherend vennoot – Hoedanigheid van koopman
– Aansprakelijkheid voor de schulden van de vennootschap – Verband.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

VENNOOTSCHAPPEN ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID
Tijdelijke handelsverenigingen – Gebrek aan rechtspersoonlijkheid – Aanslag gevestigd
ten name van een tijdelijke handelsvereniging.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
14 februari 2008
F.2007.0058.N

A.C., 2008, nr. 113

VERBINTENIS
Eenzijdige rechtshandeling – Geldigheid – Oorzaak – Niet uitgedrukte oorzaak – Bestaan
– Bewijs.
Conclusie van proc.–gen. Leclercq,
10 november 2008
C.2006.0632.F

Pas., 2008, nr. 622

Eenzijdige rechtshandeling – Geldigheid – Bedrog – Feitenrechter – Vaststelling –
Toezicht van het Hof.
Conclusie van proc.–gen. Leclercq,
10 november 2008

S.2008.0063.F

Pas., 2008, nr. 626

VERJARING
BURGERLIJKE ZAKEN
Duur – Misdrijf – Burgerlijke rechtsvordering – Artikel 26, V.T.Sv. – Wijziging van de wet
– Verjaring niet vastgesteld.
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.
15 mei 2008
C.2006.0069.N

A.C., 2008, nr. 296

Duur – Misdrijf – Burgerlijke rechtsvordering – Artikel 26, V.T.Sv. – Ongrondwettige wet
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– Toepasselijke wet.
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.
15 mei 2008
C.2006.0069.N

A.C., 2008, nr. 296

Stuiting – Dagvaarding in rechte – Schuldvordering ten laste van de Staat.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
2 oktober 2008
C.2005.0524.F

Pas., 2008, nr. 519

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING
PROBATIEUITSTEL
Probatievoorwaarden – Strengere probatievoorwaarden – Verbod om minderjarige te
ontvangen – Niet–openbare plaats – School.
Conclusie van proc.–gen. J.F. Leclercq.
16 januari 2008
P.2007.1249.F

Pas., 2008, nr. 28

PROBATIEOPSCHORTING
Probatievoorwaarden – Nadere omschrijving – Probatiecommissie – Beslissing – Hoger
beroep – Rechtbank van eerste aanleg – Beslissing – Cassatieberoep.
Conclusie van proc.–gen. J.F. Leclercq.
16 januari 2008
P.2007.1249.F

Pas., 2008, nr. 28

VERVOER
GOEDERENVERVOER
Zeevervoer – Cognossement aan order – Cognossementhouder – Rechten.
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
28 november 2008
C.2007.0346.N

A.C., 2008, nr. 680

VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
Verdere behandeling door hetzelfde hof van beroep.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
5 september 2008
C.2007.0327.N

A.C., 2008, nr. 452

STRAFZAKEN
Strafvordering – Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de
bijzondere opsporingsmethoden gelast door het – Bevoegdheid – Beslissing –
Cassatieberoep – Vernietiging – Uitbreiding van de cassatie – Verwijzing.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

– 494 –
VERZEKERING
ALGEMEEN
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds –
Terugvordering van verleende prestaties – Eigen recht van de verzekeringsinstelling.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
17 november 2008
C.2008.0117.N

A.C., 2008, nr. 636

Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds –
Terugvordering van verleende prestaties – Eigen recht van de verzekeringsinstelling –
Uitsluiting van de benadeelde.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
17 november 2008
C.2008.0117.N

A.C., 2008, nr. 636

W.A.M.–VERZEKERING
Vergoeding van schade – Uitsluiting – Slachtoffer ouder dan 14 jaar dat het ongeval en
zijn gevolgen gewild heeft – Rechthebbenden van het slachtoffer.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
26 juni 2008
C.2007.0494.N

A.C., 2008, nr. 407

Ongeval – Slachtoffer gedekt door een verzekering – Schadeverzekering – Gedekte schade
– Subrogatoir verhaal – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
24 november 2008
C.2007.0432.F

Pas., 2008, nr. 658

Ongeval – Slachtoffer gedekt door een verzekering – Weerslag – Verzekeraar – Verhaal
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Benadeelde.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
24 november 2008
C.2007.0432.F

Pas., 2008, nr. 658

VERZET
Strafzaken – Strafvordering – Verstekvonnis zonder hoger beroep van het openbaar
ministerie – Verzet van de beklaagde – Vonnis op dat verzet – Hoger beroep van de
beklaagde – Hoger beroep van het openbaar ministerie – Verzwaring van de bij verstek
uitgesproken straf.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
5 maart 2008
P.2007.1769.F

Pas., 2008, nr. 156

VONNISSEN EN ARRESTEN
STRAFZAKEN
Uitspraak van het vonnis – Aanwezige magistraten – Verplichtingen.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
7 mei 2008
P.2008.0429.F

Pas., 2008, nr. 278

Uitspraak van het vonnis – Aanwezige magistraten – Andere assessoren dan de
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magistraten die het vonnis hebben gewezen.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
7 mei 2008
P.2008.0429.F

Pas., 2008, nr. 278

VOORLOPIGE HECHTENIS
INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN
Borgsom – Toewijzing aan de Staat – Niet–verschijning ter tenuitvoerlegging van de
straf.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
24 september 2008
P.2008.0639.F

Pas., 2008, nr. 501

Borgsom – Teruggave – Niet–verschijning ter tenuitvoerlegging van de straf – Voorlopig
in vrijheid gestelde veroordeelde.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
24 september 2008
P.2008.0639.F

Pas., 2008, nr. 501

REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
Voorrecht van rechtsmacht – Vervolgingen ten laste van een magistraat –
Samenhangende vervolgingen ten laste van mededaders en medeplichtigen – Beëindiging
van het onderzoek – Handhaving van de voorlopige hechtenis – Toepasselijke bepaling.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
27 februari 2008
P.2008.0305.F

Pas., 2008, nr. 140

Voorrecht van rechtsmacht – Vervolgingen ten laste van een magistraat –
Samenhangende vervolgingen ten laste van mededaders en medeplichtigen – Beëindiging
van het onderzoek – Handhaving van de voorlopige hechtenis – Dagvaarding uitgebracht
door de procureur–generaal – Gevolgen voor de handhaving van de voorlopige
hechtenis.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
27 februari 2008
P.2008.0305.F

Pas., 2008, nr. 140

ALLERLEI
Uitlevering – Internationaal Strafgerechtshof – Verzoek tot aanhouding en overdracht –
Voorlopige aanhouding – Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling –
Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
18 juni 2008
P.2008.0896.F

Pas., 2008, nr. 382

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT
Vervolgingen ten laste van een magistraat – Samenhangende vervolgingen ten laste van
mededaders en medeplichtigen – Beëindiging van het onderzoek – Handhaving van de
voorlopige hechtenis – Toepasselijke bepaling.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
27 februari 2008
P.2008.0305.F

Pas., 2008, nr. 140
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Vervolgingen ten laste van een magistraat – Samenhangende vervolgingen ten laste van
mededaders en medeplichtigen – Beëindiging van het onderzoek – Handhaving van de
voorlopige hechtenis – Dagvaarding uitgebracht door de procureur–generaal – Gevolgen
voor de handhaving van de voorlopige hechtenis.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
27 februari 2008
P.2008.0305.F

Pas., 2008, nr. 140

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING
Herroeping – Herroepingsgrond – Foutief gedrag van de veroordeelde tijdens de
proeftermijn.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
2 januari 2008
P.2007.1812.F

Pas., 2008, nr. 1

Strafuitvoeringsrechtbank – Proeftijd – Duur.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
29 juli 2008
P.2008.1070.F

Pas., 2008, nr. 428

VORDERING IN RECHTE
Rechtsvordering – Rechtspersoon – Belang.
Conclusie van proc.–gen. Leclercq,
4 februari 2008
C.2005.0309.F

Pas., 2008, nr. 80

Gemeente – Belang – Leefmilieu – Schending – Ten onrechte gegeven vergunning.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
10 maart 2008
C.2006.0173.N

A.C., 2008, nr. 163

Gemeente – Belangen – Inwoner – Leefmilieu – Voorwaarden – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
10 maart 2008
C.2006.0173.N

A.C., 2008, nr. 163

Zijdelingse vordering – Recht op maatschappelijke dienstverlening – Recht verbonden
aan de persoon.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
29 september 2008
C.2007.0101.F

Pas., 2008, nr. 512

Samenhangende vorderingen – Zelfde akte – Procesregel – Niet van openbare orde.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
24 november 2008
C.2007.0432.F

Pas., 2008, nr. 658

Samenhangende vorderingen – Zelfde akte – Procesregel – Niet van openbare orde –
Bevoegdheid van de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
24 november 2008
C.2007.0432.F

Pas., 2008, nr. 658

Burgerlijke zaken – Faillissement – Curator – Vorderingsrechten – Vordering tegen een
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derde die instaat voor de schulden van de gefailleerde.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
19 december 2008
C.2007.0281.N

A.C., 2008, nr. 746

VREEMDELINGEN
Maatregel van vrijheidsberoving – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Recht van verdediging – Taal – Essentiële stukken.
Conclusie van proc.–gen. J.F. Leclercq.
16 januari 2008
P.2007.1884.F

Pas., 2008, nr. 30

Inschrijving in het wachtregister – Verblijfsstatuut.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
19 mei 2008
S.2007.0078.N

A.C., 2008, nr. 303

Uitzettingsverbod – Legaal verblijf – Staatloze.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
19 mei 2008
S.2007.0078.N

A.C., 2008, nr. 303

Verdrag betreffende de status van staatlozen – Verplichting voor de verdragsluitende
staten – Verblijfsrecht.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
19 mei 2008
S.2007.0078.N

A.C., 2008, nr. 303

Verdrag betreffende de status van staatlozen – Illegaal verblijf – Erkenning als staatloze.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
19 mei 2008
S.2007.0078.N

A.C., 2008, nr. 303

WEGVERKEER
WEGVERKEERSWET
Artikel 29, § 1, tweede lid – Artikel 3, 36°, K.B. 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.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
6 mei 2008
P.2008.0292.N

A.C., 2008, nr. 273

Rijden in staat van alcoholintoxicatie – Bewijs – Adem– of bloedanalyse – Bij wet
geregeld bewijs – Meetapparatuur – Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten
van de gebruikte toestellen vaststellen – Verplicht karakter.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
26 november 2008
P.2008.1293.F

Pas., 2008, nr. 672

Rijden in staat van alcoholintoxicatie – Bewijs – Adem– of bloedanalyse – Bij wet
geregeld bewijs – Meetapparatuur – Vormvereisten die de intrinsieke waarde van het
bewijs waarborgen – Gevolgen – Niet–conforme ethylometer – Vaststellingen zonder
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wettelijke bewijswaarde.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
26 november 2008
P.2008.1293.F

Pas., 2008, nr. 672

Rijden in staat van alcoholintoxicatie – Bewijs – Adem– of bloedanalyse – Bij wet
geregeld bewijs – Meetapparatuur – Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten
van de gebruikte toestellen vaststellen – Verplicht karakter.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
26 november 2008
P.2008.1293.F

Pas., 2008, nr. 672

Rijden in staat van alcoholintoxicatie – Bewijs – Adem– of bloedanalyse – Bij wet
geregeld bewijs – Meetapparatuur – Vormvereisten die de intrinsieke waarde van het
bewijs waarborgen – Gevolgen – Niet–conforme ethylometer – Vaststellingen zonder
wettelijke bewijswaarde.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
26 november 2008
P.2008.1293.F

Pas., 2008, nr. 672

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01–12–1975
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 – Artikel 3, 36°, K.B. 30 sept.
2005 – Overtredingen van de derde graad.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
6 mei 2008
P.2008.0292.N

A.C., 2008, nr. 273

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
UITLEGGING
Uitleggingswet.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
24 april 2008
F.2007.0014.N

A.C., 2008, nr. 252

Artikel 314 Programmawet 22 dec. 2003 – Aard.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
24 april 2008
F.2007.0014.N

A.C., 2008, nr. 252

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Algemeen – Verzekeringsinstelling
Onverschuldigde prestaties – Terugvordering – Aanvraag tot vrijstelling van boeking.
Concl .advocaat-generaal Genicot,
26 mei 2008

S.2007.0083.F

–

Pas., 2008, nr. 316

Bekrachtiging bij wet van een koninklijk besluit.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
1 december 2008
S.2007.0116.N

A.C., 2008, nr. 684
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WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Koninklijk besluit – Raad van State – Afdeling wetgeving – Advies – Vrijstelling –
Motivering – Dringende noodzakelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 januari 2008
S.2007.0025.F

Pas., 2008, nr. 41

ALLERLEI
Wet – Termijn van openbare orde – Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid –
Hiërarchie.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
23 juni 2008
C.2005.0012.F

Pas., 2008, nr. 389

Wetsbepalingen betreffende de strafvordering – Grondwettelijk Hof – Arrest dat de
ongrondwettigheid van een wetsbepaling vaststelt – Ongrondwettigheid ingevolge een
leemte in de wet – Leemte extrinsiek aan de ongrondwettig bevonden bepaling.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
14 oktober 2008
P.2008.1329.N

A.C., 2008, nr. 547

Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet door wetsbepalingen betreffende de –
Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vraag – Arrest dat de ongrondwettigheid van een
wetsbepaling vaststelt – Ongrondwettigheid ingevolge een leemte in de wet – Taak van de
rechter – Voorwaarde.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
28 oktober 2008
P.2008.0706.N

A.C., 2008, nr. 587

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ALGEMEEN
Uitbetalingsinstelling – Niet teruggevorderd onverschuldigd betaalde – Aanvraag om
vrijstelling van boeking – Termijn – Aard – Gevolg – Verval.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
7 januari 2008
S.2006.0097.F

Pas., 2008, nr. 13

Verzekeringsinstelling – Onverschuldigde prestaties – Terugvordering – Aanvraag tot
vrijstelling van boeking – Nieuwe wet – Werking in de tijd.
Concl .advocaat-generaal Genicot,
26 mei 2008

S.2007.0083.F

Pas., 2008, nr. 316

Verzekeringsinstelling – Onverschuldigde prestaties – Terugvordering – Aanvraag tot
vrijstelling van boeking – Toekenning.
Concl .advocaat-generaal Genicot,
26 mei 2008

S.2007.0083.F

Pas., 2008, nr. 316
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Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Recht op terugvordering van verleende
prestaties – Eigen recht van de verzekeringsinstelling.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
17 november 2008
C.2008.0117.N

A.C., 2008, nr. 636

Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Recht op terugvordering van verleende
prestaties – Eigen recht van de verzekeringsinstelling – Uitsluiting van de benadeelde.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
17 november 2008
C.2008.0117.N

A.C., 2008, nr. 636

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Ongeval – Aansprakelijke derde – Verzekeringsinstelling – Getroffene – Toekenning van
prestaties – Wettelijke indeplaatsstelling – Draagwijdte.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 april 2008
C.2007.0099.F

Pas., 2008, nr. 236

Prestatie – Gedekte schade.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 april 2008
C.2007.0223.F

Pas., 2008, nr. 237

Toekenning van prestaties – Gedekte schade – Langdurige werkloze.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 april 2008
C.2007.0223.F

Pas., 2008, nr. 237

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Ongeval – Aansprakelijke derde – Verzekeringsinstelling – Getroffene – Toekenning van
prestaties – Wettelijke indeplaatsstelling – Draagwijdte – Zelfde schade.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 april 2008
C.2006.0675.F

Pas., 2008, nr. 235

Beslissing – Vergissing van de verzekeringsinstelling – Onverschuldigde betaling –
Terugvordering – Boeking als administratiekosten – Verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal met opdracht de Koster,
22 december 2008
S.2008.0059.F

Pas., 2008, nr. 749

