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INHOUD VAN DE ARRESTEN
AANHANGIG GEDING
Deskundigenonderzoek – Kort geding – Incident.
Wanneer de kortgedingrechter dient te oordelen nopens een incident bij de uitvoering van
een door hem bevolen deskundigenonderzoek, is het geschil zelf nopens de gevorderde
voorlopige maatregelen niet bij hem aanhangig; hij heeft in die omstandigheden niet te
oordelen over het spoedeisend karakter van de gevorderde maatregelen. (Art. 973, eerste
lid Gerechtelijk Wetboek.)
24 april 2009
C.2007.0368.N
nr. 276

AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING
Definitie – Bestanddelen – Aanranding van de eerbaarheid – Moreel bestanddeel.
Aanranding van de eerbaarheid is een opzettelijk misdrijf; het veronderstelt dat de pleger
de bij wet verboden handeling wil stellen, in de objectieve wetenschap dat deze immoreel
of obsceen is; er wordt niet vereist dat de dader daarnaast gedreven werd door het
verlangen om aan de eigen driften te voldoen. (Artikelen 373, 374 en 377 Strafwetboek.)
30 september 2009
P.2009.0709.F
nr. 537

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
DAAD
Opzettelijke fout – Artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet – Zware fout.
De begrippen "zware fout" en "opzettelijke fout" sluiten elkaar niet uit (Art. 18 Wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
26 mei 2009
P.2009.0032.N
nr. 344
Voorwaarden – Informatieverplichting – Belangrijk doch uitzonderlijk risico – Begrip –
Voorwerp – Arts.
Behalve in geval van hoogdringendheid, onmogelijkheid te informeren of weigering om
geïnformeerd te worden, verstrekt een zorgvuldige arts de patiënt op voorafgaande en
duidelijke wijze de inlichtingen vereist om met kennis van zaken te kunnen instemmen
met de voorziene medische tussenkomst; deze inlichtingen hebben betrekking op het doel,
de aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de voor de patiënt relevante
tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico's verbonden aan de tussenkomst, de nazorg,
de mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen; ze betreffen bovendien de
mogelijke gevolgen in geval van weigering of intrekking van de toestemming en de
andere door de patiënt of de beroepsbeoefenaar relevant geachte verduidelijkingen; de
omstandigheid dat een door de modale arts gekend en belangrijk risico verbonden aan de
tussenkomst zich slechts in uitzonderlijke gevallen voordoet, ontslaat de zorgvuldige arts
niet van de verplichting dit risico aan de patiënt ter kennis te brengen; de belangrijkheid
van de klachten van de patiënt, noch de omstandigheid dat voorheen uitgevoerde andere
tussenkomsten geen resultaat opleverden, ontslaan de zorgvuldige arts niet van zijn
informatieverplichting (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
26 juni 2009
C.2007.0548.N
nr. 440
Beoordelingscriteria – Samenlopende fouten van verschillende personen – Vergoeding
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door een van de daders – Terugvordering van de anderen – Taak van de rechter.
Wanneer schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van verschillende personen,
staat het aan de rechter om, in de wederkerige betrekkingen tussen degenen die deze
fouten hebben begaan, te oordelen in welke mate de fout van ieder van hen heeft
bijgedragen tot de schade en op basis daarvan het aandeel in de schade te bepalen dat één
van de daders die de schadelijder heeft vergoed, van de anderen kan terugvorderen; het
doet niet ter zake dat sommige samenlopende fouten opzettelijk zijn en andere niet;
bovendien mag bij de verdeling van de aansprakelijkheid tussen twee partijen in hun
onderlinge betrekkingen de ernst van hun respectieve fouten niet in aanmerking genomen
worden (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
2 oktober 2009
C.2008.0168.F
nr. 548

OORZAAK
Beslissing waarbij de dader die een fout heeft begaan, buiten het geding wordt gesteld.
De beslissing waarbij de dader die een fout heeft begaan, buiten het geding wordt gesteld,
is niet naar recht verantwoord wanneer zij berust op gronden die niet impliceren dat ook
zonder de fout, de schade zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan.
18 februari 2009
P.2008.1462.F
nr. 133
Geen betaling van de ambtshalve ingekohierde belasingen – Schade van de Staat –
Fouten van de zaakvoerder en enige vennoot – Herstel van de schade door de
zaakvoerder en enige vennoot – Oorzakelijk verband – Vennootschap.
Het arrest is naar recht verantwoord, wanneer het overweegt dat het falen van de door de
ontvanger ingestelde vervolgingen geenszins aantoont dat de vennootschap geen activa
had, doch dat de zaakvoerder en de enige vennoot van de vennootschap de
vereffeningsprocedure misbruikt heeft voor onrechtmatige doeleinden, door alle
verplichtingen van het vennootschappenrecht en van het fiscaal recht inzake
vennootschapsbelastingen met de voeten te treden, en vervolgens oordeelt dat het
oorzakelijk verband tussen de fouten van de zaakvoerder en de schade van de Staat is
bewezen.
19 maart 2009
F.2007.0075.F
nr. 208
Oorzakelijk verband.
Er bestaat een oorzakelijk verband tussen een fout en een schade wanneer die schade,
zoals die is ontstaan, zich, zonder die fout, niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
23 april 2009
C.2007.0568.F
nr. 272
Bewijslast – Oorzakelijk verband.
Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade,
zoals die 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 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
17 december 2009
C.2008.0145.N
nr. 757
Bewijslast – Oorzakelijk verband.
Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade,
zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; dit verband
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veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft
voorgedaan (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
17 december 2009
C.2009.0190.N
nr. 760

HERSTELPLICHT
Gebrek van de zaak.
Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden
schade kan veroorzaken (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
2 januari 2009
C.2008.0074.N
nr. 2
Gebrek van de zaak.
Het is niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen dat aan de zaak iets wordt
toegevoegd waardoor schade ontstaat; vereist is dat de zaak in haar geheel een abnormaal
kenmerk vertoont (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
2 januari 2009
C.2008.0074.N
nr. 2
Gebrek van de zaak.
Het abnormaal kenmerk moet geen intrinsiek kenmerk betreffen of een blijvend element
zijn dat inherent is aan de zaak (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
2 januari 2009
C.2008.0074.N
nr. 2
Bewaarder van de zaak.
De bewaarder van een zaak in de zin van artikel 1384, eerste lid, B.W., is degene die
voor eigen rekening ervan gebruik maakt, het genot ervan heeft of ze onder zich houdt,
met recht van leiding, toezicht en controle (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
22 januari 2009
C.2006.0418.F
nr. 55
Persoon die de zaak gebruikt of gehuurd heeft – Bewaarder van de zaak.
Het gebruik of de huur van een zaak impliceert niet dat degene die ervan gebruik heeft
gemaakt of ze heeft gehuurd, in alle gevallen de leiding of het toezicht erop uitoefent,
waardoor de bewaarder aansprakelijk gesteld kan worden, aangezien de eigenaar zich dat
recht kan voorbehouden (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
22 januari 2009
C.2006.0418.F
nr. 55
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – Bewaarder van de zaak.
De rechter beslist op onaantastbare wijze in feite wie de bewaarder van de zaak is in de
zin van artikel 1384, eerste lid, B.W., voor zover hij het wettelijk begrip van de bewaarder
van de zaak niet miskent (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
22 januari 2009
C.2006.0418.F
nr. 55
Integrale vergoeding.
Diegene die door zijn fout aan een ander schade berokkent, is verplicht deze schade
integraal te vergoeden, wat inhoudt dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand
waarin hij zou zijn gebleven indien de fout waarover hij zich beklaagt, niet was begaan
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0305.N
nr. 146
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Gebrek.
Een zaak is gebrekkig wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in
bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk
Wetboek.)
12 maart 2009
C.2008.0058.F
nr. 196
Wet op de Rijkscomptabiliteit – Schuldvordering – Verjaring – Aanvang –
Gemeenschappen en Gewesten – Identiteit van de aansprakelijke – Termijnen.
Het onmiddellijk vaststellen van de identiteit van de aansprakelijke vereist niet dat zijn
hoedanigheid van bewaarder van de zaak reeds op dat ogenblik is aangetoond. (Art. 100,
eerste lid K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit.)
6 april 2009
C.2008.0444.F
nr. 243
Herstel – Geen afzonderlijke schade.
Aangezien het arrest niet oordeelt dat de omstandigheid dat de omvang van de aan het
pand toegebrachte schade te wijten is aan het te late optreden van de brandweer, andere
schade heeft veroorzaakt dan die welke door de brand is ontstaan, verantwoordt het zijn
beslissing naar recht om degene die een fout begaat, waardoor bij de praktische en
efficiënte brandbestrijding tijd verloren is gegaan, te veroordelen tot betaling van de
schade t.g.v. het schadegeval. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
23 april 2009
C.2007.0568.F
nr. 272
Gebrek van de zaak – Gat in het wegdek – Verkeersgeleider – Begrip – Weerslag.
Een zaak is gebrekkig wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in
bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken; de rechter kan uit de omstandigheid
alleen dat het wegdek van de verkeersgeleider niet bestemd was voor het wegverkeer, niet
wettig afleiden dat het gat in die verkeersgeleider geen gebrek van de rijbaan is (Art.
1384 Burgerlijk Wetboek.)
11 mei 2009
C.2008.0487.F
nr. 305
Incidenteel hoger beroep van de burgerlijke partijen.
Artikel 50, eerste lid, Strafwetboek verhindert niet dat de appelrechters de partij die alleen
in hoger beroep is gekomen, op het incidenteel beroep van de burgerlijke partijen
veroordelen tot een hogere schadevergoeding dan deze waartoe zij in eerste aanleg
solidair met medebeklaagden was veroordeeld
26 mei 2009
P.2009.0032.N
nr. 344
Verplichting – Ijzel – Tussenkomst van de gewestelijke strooidiensten – Waals Gewest.
De verplichting van de overheid om te strooien tijdens de winterperiode is geen
resultaatsverbintenis; dat betekent evenwel niet dat zij ontslagen is van de verplichting om
met gepaste maatregelen ieder verborgen of zichtbaar gevaar te voorkomen dat zij kon
voorzien.
27 mei 2009
P.2009.0016.F
nr. 350
Artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet – Medeaansprakelijkheid van de werknemer –
Toepassing.
Wanneer de schade veroorzaakt is door samenlopende fouten, waaronder deze van de
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getroffene, mag degene die de schade heeft veroorzaakt niet tot de volledige vergoeding
van de schade ten aanzien van de getroffene veroordeeld worden, zodat bij het bepalen
van de desgevallend gedeelde aansprakelijkheid van een derde voor de schade geleden
door een werknemer, de fout van de werknemer in aanmerking moet genomen worden.
(Art. 18 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 1382 Burgerlijk
Wetboek.)
8 juni 2009
C.2008.0568.N
nr. 379
Patiënt – Geneesheer – Gebrek aan informatie.
De patiënt die aantoont dat een geneesheer een fout heeft begaan door op hem een ingreep
uit te voeren zonder zijn voorafgaande vrije en geïnformeerde toestemming, moet, om
vergoeding voor de schade ten gevolge van die ingreep te verkrijgen, het bestaan van een
oorzakelijk verband tussen die fout en die schade aantonen (Art. 1382 Burgerlijk
Wetboek.)
11 juni 2009
C.2008.0199.F
nr. 397
Openbare overheid – Verplichting – Signalisatie – Voor het verkeer openstaande weg –
Openbare werken – Opdrachtgever – Aannemer – Bouwplaats.
De omstandigheid dat de opdrachtgever, zelfs een openbaar overheid, de voor een
bouwplaats verantwoordelijke aannemer de verplichting heeft opgelegd om de signalisatie
ervan te verzekeren, heft de aansprakelijkheid van de opdrachtgever ten aanzien van
derden niet op
15 juni 2009
C.2008.0504.F
nr. 406
Geen arbeidsovereenkomst – Schade veroorzaakt door een aangestelde.
Uit het bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid tussen aansteller en
aangestelde kan niet noodzakelijkerwijs worden afgeleid dat deze met de aansteller een
arbeidsovereenkomst gesloten heeft en derhalve evenmin dat die aangestelde zich kan
beroepen op de regels tot beperking van de aansprakelijkheid van de werknemer, die zijn
vastgelegd in art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 18 Wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten; Art. 1384, eerste en derde lid Burgerlijk Wetboek.)
29 juni 2009
C.2007.0611.F
nr. 445
Schuldenaar – Depannage van een voertuig – Vordering door de politie – Stallingskosten
van het voertuig.
Het arrest dat overweegt dat de Staat, die, met toepassing van artikel 42 van de wet van 5
augustus 1992 ieder politieambtenaar toestaat de hulp of bijstand te vorderen van een
nuttig persoon, een voertuig heeft toevertrouwd aan een persoon met het verzoek het te
depanneren, ervoor dient te zorgen dat hij een einde maakt aan de door hem geschapen
toestand van stalling van het voertuig, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de Staat
aan die persoon de stallingskosten van het voertuig moet betalen. (Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek; Art. 42 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt.)
11 september 2009
C.2008.0277.F
nr. 493
Arbeidsongeval Overheidspersoneel – Medeaansprakelijkheid van het getroffen
personeelslid – Vordering van de tewerkstellende overheid.
Uit de wettelijke subrogatie in de rechten van het slachtoffer, zoals bepaald in artikel 14, §
3, tweede en derde lid van de wet van 3 juli 1967, blijkt dat, in de mate de
arbeidsongeschiktheid van het getroffen personeelslid te wijten is aan zijn eigen schuld,
de financiële last van de doorbetaling van de wedde voor rekening van de tewerkstellende
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overheid moet blijven. De arbeidsongeschiktheid die te wijten is aan de schuld van het
getroffen personeelslid zelf, is een risico dat de wetgever definitief ten laste van de
werkgever heeft willen leggen. Wanneer de arbeidsongeschiktheid van het personeelslid
veroorzaakt is door de samenlopende fouten van het personeelslid zelf en een derde, kan
de tewerkstellende overheid derhalve slechts aanspraak maken op vergoeding van de
schade die hij daardoor lijdt tot beloop van het aandeel van de derde aansprakelijke in de
schade. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Art. 14, § 3, eerste en tweede lid
Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.)
21 september 2009
C.2008.0245.N
nr. 511
Gebrek van de zaak – Beoordeling.
Het gebrek van de zaak moet in concreto worden beoordeeld (Art. 1384, eerste lid
Burgerlijk Wetboek.)
30 oktober 2009
C.2008.0353.F
nr. 630
Gebrek van de zaak.
Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor ze in bepaalde omstandigheden
schade kan veroorzaken (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
30 oktober 2009
C.2008.0353.F
nr. 630
Gebrek van de zaak – Toezicht – Onaantastbare beoordeling – Hof van Cassatie.
Hoewel de feitenrechter de feiten waaruit hij het gebrek van de zaak afleidt op
onaantastbare wijze beoordeelt, gaat het Hof evenwel na of de rechter die beslissing
wettig uit die vaststellingen heeft kunnen afleiden. (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk
Wetboek.)
30 oktober 2009
C.2008.0353.F
nr. 630
Aard – Overheid – Gemeente – Openbare weg – Grens – Beveiligingsplicht.
De verplichting voor een gemeente om enkel voldoende veilige wegen voor het verkeer
open te stellen en om ieder abnormaal gevaar, ongeacht of het verborgen dan wel
zichtbaar is, door de passende maatregelen te voorkomen, houdt geen resultaatverbintenis
in (Art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
6 november 2009
C.2008.0537.F
nr. 643
Geen foutieve handeling – Begrip.
Het feit dat het slachtoffer van een misdrijf feiten of daden worden verweten die geen fout
opleveren maar tot het ontstaan van de schade hebben bijgedragen, verantwoordt niet dat
het een deel van die schade moet dragen.
9 december 2009
P.2009.1416.F
nr. 733
Minderjarig kind – Schade veroorzaakt door hun minderjarig kind – Objectief
onrechtmatige daad – Minderjarig kind zonder onderscheidingsvermogen.
De in artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde aansprakelijkheid
van de vader en de moeder bestaat van zodra de schade werd veroorzaakt door de
objectief onrechtmatige daad van hun minderjarig kind, ook al heeft dat geen
onderscheidingsvermogen (Art. 1384, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
11 december 2009
C.2009.0301.F
nr. 739
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SCHADE
Betaling van de ontdoken belasting – Vordering van de Belgische Staat – Fiscaal misdrijf.
De schade die het gevolg is van het feit dat de Belgische Staat op grond van de
belastingwetgeving tegen anderen dan de vennootschapsbelastingplichtige of tegen de
personen die als daders of medeplichtigen aan een fiscaal misdrijf hoofdelijk gehouden
zijn tot betaling van de ontdoken belasting, geen niet–betaalde en ontdoken belasting kan
vorderen, is niet het gevolg van het gemeenrechtelijk misdrijf, maar van een vreemde
oorzaak namelijk die belastingwetgeving zelf
10 februari 2009
P.2008.1312.N
nr. 109
Hulp van een derde – Begrip.
Het feit dat het slachtoffer van een ongeval genoodzaakt is beroep te doen op de hulp van
een derde, levert op zich een materiële schade op, die integraal moet worden vergoed door
diegene die door zijn fout deze schade heeft veroorzaakt (Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0305.N
nr. 146
Materiële schade – Raming – Professionnele betalende hulp.
In het geval het slachtoffer gerechtigd is beroep te doen op professionele betalende hulp,
kan die materiële schade door de rechter geraamd worden op het bedrag voor die hulp
verschuldigd, ook indien het slachtoffer op deze professionele betalende hulp geen beroep
heeft gedaan of zal doen (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0305.N
nr. 146
Voorafbetaling van de successierechten.
De voorafbetaling van de successierechten levert al evenmin als de successierechten zelf,
schade op in de zin van de artikelen 1382 en 1383 B.W.; die rechten zijn immers slechts
de fiscale tegenhanger van de activa van de nalatenschap welke eveneens vooraf worden
ontvangen (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
25 februari 2009
P.2008.1619.F
nr. 155
Forfaitaire raming – Verwerping van de voorgestelde berekeningswijze – Raming –
Verantwoording.
De bodemrechter beoordeelt in feite het bestaan van de door een onrechtmatige daad
veroorzaakte schade en het bedrag van de vergoeding voor het volledig herstel ervan; hij
kan de schade ex aequo et bono ramen, mits hij de reden aangeeft waarom hij de door de
getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat de
schade, zoals hij die heeft omschreven, onmogelijk anders kan worden bepaald (Artikelen
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
22 april 2009
P.2008.0717.F
nr. 268
Volledig herstel – Raming.
Wie een fout begaat waardoor hij een ander schade heeft berokkend, is gehouden die
schade te vergoeden, en de schadelijder heeft, in de regel, recht op volledig herstel van de
schade die hij geleden heeft (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
23 april 2009
C.2007.0568.F
nr. 272
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Raming – Volledige vergoeding van de schade.
Art. 1382, B.W. verplicht degene door wiens fout de schade is ontstaan, deze volledig te
vergoeden, zodat de benadeelde in de toestand wordt teruggeplaatst waarin hij zich zou
hebben bevonden indien de fout waarover hij zich beklaagt niet was begaan
13 mei 2009
P.2009.0121.F
nr. 314
Schade – Veroordeling – Namaak van platen – SABAM – Het misdrijf namaking –
Forfaitaire verhoging.
Noch de noodzaak om de universele strijd tegen de schending van de intellectuele
eigendom te financieren, noch het ontradend karakter van een forfaitair bedrag bovenop
de ontdoken rechten, verantwoorden de beslissing naar recht, volgens welke een
forfaitaire verhoging met vijfentwintig percent van het bedrag van de ontdoken rechten,
de schade is die SABAM werkelijk heeft geleden ten gevolge van de fout die voortvloeit
uit het misdrijf namaking dat de beklaagde heeft gepleegd
13 mei 2009
P.2009.0121.F
nr. 314
Betaling van vervroegd invaliditeitspensioen door werkgever ingevolge zijn reglement.
Wanneer de werkgever een werknemer die ingevolge de fout van een derde een
bestendige arbeidsongeschiktheid heeft opgelopen, vervroegd op pensioen stelt, is het
invaliditeitspensioen dat hij zijn werknemer uitkeert, voor de pensioenschuldenaar geen
schade (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
26 mei 2009
P.2008.1288.N
nr. 343
Materiële schade – Vergoedbare schade – Overheidswerkgever – Personeelslid
slachtoffer van een arbeidsongeval – Wettelijke of reglementaire verplichting tot
uitbetaling van een rente – Blijvende arbeidsongeschiktheid.
Wanneer de overheid als werkgever wettelijk of reglementair verplicht is om zijn
personeelslid een rente uit te keren wegens een blijvende arbeidsongeschiktheid te wijten
aan de fout van een derde, dan is de betaling van die rente of het kapitaal dat daartoe is
gevestigd, voor de schuldenaar van de rente geen schade in de zin van de artikelen 1382
en 1383 Burgerlijk Wetboek
30 juni 2009
P.2008.1773.N
nr. 450
Forfaitaire raming
Verantwoording.

–

Verwerping

van

de

voorgestelde

berekeningswijze

–

De rechter kan de schade ex aequo et bono ramen, mits hij de reden aangeeft waarom de
door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan worden gevolgd en tevens
vaststelt dat het onmogelijk is om de schade anders te bepalen
9 september 2009
P.2009.0360.F
nr. 485
Wettigheid – Beoordelingsbevoegdheid – Raming ex aequo et bono.
De bodemrechter kan het bedrag van de vergoeding tot herstel van de door een
onrechtmatige daad veroorzaakte schade ex æquo et bono ramen, mits hij de reden
aangeeft waarom hij de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan
aannemen en tevens vaststelt dat het niet mogelijk is om de schade, zoals hij die heeft
omschreven, anders te bepalen (Art. 6 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.)
11 september 2009
C.2008.0031.F
nr. 490
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Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire
verplichting – Criterium.
Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit het bestaan
niet uit van een schade in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover
uit de inhoud of uit de draagwijdte van de overeenkomst, de wet of het reglement niet
blijkt dat de uitgaven of prestaties die moeten worden gedaan, definitief ten laste moeten
blijven van degenen die zich daartoe hebben verbonden of die daartoe door de wet of het
reglement worden verplicht (Art. 1382 Burgerlijk Wetboek.)
11 september 2009
C.2008.0277.F
nr. 493
De bodemrechter beoordeelt in feite het bedrag van de vergoeding voor het volledig
herstel van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade (Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.)
11 september 2009
C.2008.0031.F
nr. 490
Compensatoire interesten – Bepaling van de rentevoet – Verschuldigd hoofdbedrag niet
aangepast – Bevoegdheid van de rechter.
In geval van veroordeling tot betaling van een op de dag van de uitspraak niet aangepast
bedrag, raamt de rechter, die compensatoire interesten moet toekennen voor zowel het
herstel van de schade voortvloeiend uit de vertraging bij de toekenning van de
vergoeding, als voor de schade die door muntontwaarding is veroorzaakt, op
onaantastbare wijze de rentevoet die de voormelde vergoeding moet verzekeren
30 september 2009
P.2008.1102.F
nr. 535
Compensatoire interesten – Bepaling van de rentevoet – Verschuldigd hoofdbedrag niet
aangepast – Verplichting van de rechter.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de rechter om compensatoire interesten tegen
de wettelijke rentevoet toe te kennen, wanneer hij het verschuldigde hoofdbedrag niet
aanpast.
30 september 2009
P.2008.1102.F
nr. 535
Peildatum – Geleden schade – Onderscheid – Toekomstige schade.
De rechter moet, in de regel, de schade vaststellen op het tijdstip van zijn uitspraak; bij die
gelegenheid moet de rechter tevens, indien een van de partijen hierom vraagt, een
onderscheid maken tussen de schade die is geleden op de datum van de te wijzen
beslissing, en de toekomstige schade, waarbij alleen de vergoeding van laatstgenoemde
schade voor kapitalisatie vatbaar is
23 oktober 2009
C.2007.0638.F
nr. 616
Wettelijke grondslag – Beoordeling door de rechter – Grieven.
Het middel, dat het bestreden vonnis verwijt dat het de schade niet begroot op het tijdstip
van de uitspraak en dat het geen onderscheid maakt tussen schade in het verleden, die
zonder kapitalisatie berekend kan worden, en de toekomstige schade, die wel
gekapitaliseerd kan worden, is afgeleid uit artikel 1382 B.W.
23 oktober 2009
C.2007.0638.F
nr. 616
Ongeval – Gedeelde aansprakelijkheid – Arbeidsongeschiktheid – Berekening –
Vergoeding – Samenlopende fouten.
In geval van gedeelde aansprakelijkheid tussen de getroffene en de veroorzaker van het
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ongeval moet de rechter, bij de berekening van de vergoeding die de dader aan de
getroffene wegens diens arbeidsongeschiktheid verschuldigd is, eerst de door hem in
aanmerking genomen aansprakelijkheidscoëfficiënt toepassen op het gederfde loon en pas
achteraf mag hij daarvan de bedragen aftrekken die de Z.I.V.–instelling uit dien hoofde
aan de getroffene heeft betaald (Art. 1382 Burgerlijk Wetboek.)
2 december 2009
P.2008.1898.F
nr. 713
Raming – Waarde – Verlies van een kans.
De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op het verwerven van
een voordeel of het vermijden van een nadeel indien het verlies van deze kans te wijten is
aan een fout; enkel de economische waarde van de verloren gegane kans komt voor
vergoeding in aanmerking, welke waarde niet kan bestaan uit het volledige bedrag van het
uiteindelijk geleden nadeel of het verloren voordeel. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
17 december 2009
C.2009.0190.N
nr. 760
Vergoedbaarheid – Begrip – Verlies van een kans.
De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een reële kans op het
verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien tussen de fout en het
verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat (Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.)
17 december 2009
C.2008.0145.N
nr. 757
Vergoedbaarheid – Begrip – Verlies van een kans.
Het verlies van een kans komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en het
verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat (Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.)
17 december 2009
C.2009.0190.N
nr. 760

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID
Verplichting tot vergoeding.
Iemand kan slechts tot vergoeding van schade ingevolge een abnormale burenhinder
gehouden zijn, indien die burenhinder is veroorzaakt door een daad, een verzuim of een
gedraging die hem kan worden toegerekend (Art. 544 Burgerlijk Wetboek.)
3 april 2009
C.2007.0617.N
nr. 239
Verplichting – Begrip.
De eigenaar van een pand die door een daad, verzuim of enige gedraging het evenwicht
tussen de eigendommen verbreekt door een naburige eigenaar een hinder te berokkenen
die de gewone ongemakken van het nabuurschap te boven gaat, is hem een rechtmatige en
passende compensatie verschuldigd die het verbroken evenwicht herstelt (Art. 544
Burgerlijk Wetboek.)
25 juni 2009
C.2007.0354.F
nr. 438
Rechtsvordering – Schade veroorzaakt door een derde.
De schadelijder kan tegen de buur die het evenwicht tussen de eigendommen verbroken
heeft een rechtsvordering instellen op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek,
zelfs als de schade door de fout van een derde is veroorzaakt (Art. 544 Burgerlijk
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Wetboek.)
25 juni 2009

C.2007.0354.F

nr. 438

ACCOUNTANT
Hoger beroep – Tuchtorganen – Hoedanigheid – Rechtskundig assessor –
Wrakingsprocedure – Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten – Advies.
In een procedure tot wraking die in het kader van een tuchtzaak volgens de regels van de
artikelen 828 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek moet verlopen, kunnen niet als
partij worden beschouwd de organen die over de tuchtzaak moeten oordelen of die over
de zaak krachtens de wet een advies moeten uitbrengen; dit geldt onder meer voor de
rechtskundig assessor die, in het wrakingincident ingesteld door de beroepsbeoefenaar,
voor de kamer van beroep (zoals deze van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders
en fiscalisten) wordt gehoord in zijn advies; het feit dat de rechtskundig assessor hoger
beroep kan instellen staat hieraan niet in de weg. (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek;
Artikelen 59 en 66 K.B. 27 nov. 1985.)
1 oktober 2009
D.2008.0025.N
nr. 545
Uitvoerende kamer – Afwezigheid – Ontvankelijkheid – Wraking – Griffie –
Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten – Neerlegging ter zitting – Akte –
Lid.
De akte van de wraking van een lid van een uitvoerende kamer van een beroepsinstituut
voor de dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals het Beroepsinstituut van erkende
boekhouders en fiscalisten, kan, bij gebrek aan specifieke griffie–organisatie, in de
lokalen van het instituut worden neergelegd, weze dit op de zitting. (Artikelen 833 en 835
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 63, 65 en 66 K.B. 27 nov. 1985.)
1 oktober 2009
D.2008.0025.N
nr. 545
Kamer van beroep – Artikel 3 – Tuchtzaken – Beroepsinstituut van erkende boekhouders
en fiscalisten – Sanctie – Beoordelingsbevoegdheid – Evenredigheid – Verdrag Rechten
van de Mens – 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; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing blijkt dat de Nederlandstalige
kamer van beroep van het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten een
kennelijk onevenredige sanctie heeft opgelegd en zodoende artikel 3 E.V.R.M. heeft
geschonden (Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.)
17 december 2009
D.2009.0004.N
nr. 761

ADVOCAAT
Samenstelling van het rechtscollege – Advocaat die een partij vertegenwoordigd heeft –
Rechterlijke organisatie.
De advocaat, die een partij heeft vertegenwoordigd, mag in dezelfde zaak het ambt van
rechter niet waarnemen
12 februari 2009
C.2007.0518.F
nr. 117
Orde van Vlaamse Balies – Reglement – Rechtsvordering tegen een confrater –
Voortzetting van een procedure – Tegen een gerechtelijk mandataris – Toelating van de
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stafhouder – Bevoegdheid van de Orde – Doelstelling – Evenredigheid – Verantwoording
– Aansprakelijkheid.
De aan de advocaat in zijn hoedanigheid van advocaat in het Reglement van de Orde van
Vlaamse Balies opgelegde voorwaarde van toelating van zijn stafhouder om een
rechtsvordering in te leiden, een strafklacht in te dienen of gerechtelijke bewarende
maatregelen te nemen tegen een confrater, om de procedure verder te zetten namens een
procespartij, die zonder advocaat reeds een klacht heeft ingediend of een rechtsvordering
heeft ingeleid tegen een advocaat, of om een rechtsvordering in te leiden of een procedure
verder te zetten tegen een advocaat in zijn hoedanigheid van gerechtelijk mandataris,
waarbij diens aansprakelijkheid in het gedrang wordt gebracht, kan stuiten op een
weigering van de stafhouder de procedure te laten inleiden of verder te zetten door de
gekozen advocaat, beperkt de toegang tot het gerecht, is kennelijk onevenredig met de
bevoegdheid van die Orde om de eer, de rechten en de gemeenschappelijke
beroepsbelangen van haar leden te bewaken en derhalve niet verantwoord voor de
handhaving van deze belangen (Artikelen 495, 496 en 501, § 1 Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0237.N
nr. 143
Uitspraak – Orde van Vlaamse Balies – Reglement – Rechtsvordering tegen een confrater
– Gedwongen uitvoering – Meldingsplicht aan de stafhouders – Opdracht van de Orde –
Doel.
De verplichting van de advocaat die namens een cliënt een vordering tegen een ander
advocaat heeft ingesteld en van de betrokken advocaat om hun respectievelijke
stafhouders op de hoogte te brengen van de uitspraak en van de gedwongen uitvoering,
laat toe dat de stafhouder op de hoogte wordt gebracht van veroordelingen van advocaten
van zijn balie en van gedwongen uitvoeringen tegen hen; deze feiten kunnen een
aanwijzing bevatten over of een invloed hebben op het functioneren van de advocaat en
de meldingsplicht ervan laat de stafhouder toe zijn tuchtrechtelijke opdracht uit te voeren;
het staat derhalve niet vast dat die verplichting niet strekt tot handhaving van de belangen
die de wetgever aan de Orde van Vlaamse Balies heeft toevertrouwd. (Artikelen 495, 496
en 501, § 1 Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0237.N
nr. 143
Ontvankelijkheid – Vordering tot nietigverklaring – Orde van Vlaamse Balies –
Reglement – Vrijwillige tussenkomst van de Orde – Bijstand van een advocaat bij het Hof
van Cassatie – Vereiste.
Waar de tussenkomst van een advocaat bij het Hof niet verplicht is gesteld door een
uitdrukkelijke bepaling legt het Hof de bijstand niet op in civiele zaken, andere dan
cassatieberoepen; de vordering van een advocaat van de Orde van Vlaamse Balies tot
nietigverklaring van een reglement van deze Orde, alsook de vrijwillige tussenkomst van
de Orde, zonder die daarvoor niet verplichte bijstand, zijn derhalve ontvankelijk
(Artikelen 501, §§ 1 en 3, en 611 Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0237.N
nr. 143
Uitspraak – Orde van Vlaamse Balies – Reglement – Privé–leven – Gelding –
Rechtsvordering tegen een confrater – Gedwongen uitvoering – Meldingsplicht aan de
stafhouders – Doel.
De verplichting van de advocaat die namens een cliënt een vordering tegen een ander
advocaat heeft ingesteld en van de betrokken advocaat om hun respectievelijke
stafhouders op de hoogte te brengen van de uitspraak en van de gedwongen uitvoering,
geldt enkel voor advocaten, gebonden door het beroepsgeheim en is enkel bestemd voor
de stafhouder die, eveneens gebonden door het beroepsgeheim, de gegevens die hij aldus
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verneemt uitsluitend mag aanwenden om zijn tuchtrechtelijke opdracht uit te voeren; deze
verplichting houdt derhalve geen onaanvaardbare inmenging in het privé–leven van de
betrokkene in. (Artikelen 495, 496 en 501, § 1 Gerechtelijk Wetboek; Art. 8, tweede lid
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
20 februari 2009
C.2007.0237.N
nr. 143
Aangehouden persoon – Ondervraging door de politie – Recht op bijstand van een
advocaat – Miskenning – Eerlijk proces.
Een onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de eventuele handhaving van de
voorlopige hechtenis, kan oordelen dat onthouding van het recht op bijstand van een
advocaat vanaf de eerste ondervraging door de politie niet aan een eerlijke behandeling
van de zaak voor de bodemrechter in de weg staat (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 1, 2 en
20, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
11 maart 2009
P.2009.0304.F
nr. 194
Tucht – Niet–schorsend cassatieberoep – Uitvoerbare beslissing – Motivering – Geen
conclusie.
Wanneer er geen conclusies zijn neergelegd, dient de tuchtraad van beroep van de Orde
van advocaten de redenen niet te preciseren waarom hij beslist heeft dat de beslissing
uitvoerbaar zou zijn niettegenstaande het cassatieberoep. (Art. 468, § 3, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
14 mei 2009
D.2008.0009.F
nr. 318
Tucht – Tuchtraad van beroep – Beroep – Tuchtraad – Aanhangigmaking – Beslissing.
Het staat het aan de procureur–generaal, de stafhouder en de betrokken advocaat om in
het hoofdberoep of het tegenberoep de grenzen te bepalen waarbinnen de tuchtraad van
beroep van de Orde van advocaten uitspraak moet doen over de betwistingen die aan de
tuchtraad zijn voorgelegd. (Artikelen 463, vierde lid, en 1068 Gerechtelijk Wetboek.)
14 mei 2009
D.2008.0009.F
nr. 318
Tucht – Onmiddellijk uitvoerbare beslissing – Niet–schorsend cassatieberoep.
De omstandigheid dat de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten schorsing als
straf oplegt, heft de schorsende kracht van het cassatieberoep tegen die beslissing niet op.
(Art. 468, § 3 Gerechtelijk Wetboek.)
14 mei 2009
D.2008.0009.F
nr. 318
Ontvankelijkheid – Orde van Vlaamse Balies – Vordering tot nietigverklaring –
Stagereglement – Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel.
De Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel heeft de hoedanigheid en het
belang in de zin van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, om een
vordering in te stellen tot nietigverklaring van het stagereglement van de Orde van
Vlaamse Balies dat door overschrijding van bevoegdheid zou zijn aangetast, tegen de
wetten zou indruisen of op onregelmatige wijze zou zijn aangenomen (Artikelen 17, 18,
495, 496, 499, 500, 501, § 1, en 611 Gerechtelijk Wetboek.)
5 juni 2009
C.2008.0384.N
nr. 376
Orde van Vlaamse Balies – Privé–leven – Stagereglement – Kandidaat–stagiair –

– 25 –
Verklaring over straf– en tuchtonderzoeken – Inmenging – Invloed.
De door het stagereglement van de Orde van Vlaamse Balies opgelegde verplichting aan
de kandidaat–stagiair om bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs, een
schriftelijke verklaring over te leggen aan de stafhouder in verband met de tegen hem
lopende straf– of tuchtonderzoeken, kan geen onaanvaardbare inmenging in het privé–
leven van de betrokkene inhouden (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17.1 Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 22 Grondwet 1994; Artikelen 495 en 496
Gerechtelijk Wetboek.)
5 juni 2009
C.2008.0384.N
nr. 376
Ontvankelijkheid – Orde van Vlaamse Balies – Vordering tot nietigverklaring –
Stagereglement.
De vordering van een op het tableau ingeschreven advocaat van de Orde van Vlaamse
Balies tot nietigverklaring van een bepaling van het stagereglement van deze Orde, is niet
ontvankelijk bij gebrek aan belang, indien hij niet aantoont hoe de regels betreffende de
inschrijving op de lijst van de kandidaat–stagiairs hem persoonlijk en rechtstreeks kunnen
raken (Artikelen 17, 501 en 611 Gerechtelijk Wetboek.)
5 juni 2009
C.2008.0384.N
nr. 376
Geoorloofdheid – Ambtshalve weglating van de lijst van stagiairs of van het tableau –
Niet–betaling bijdragen – Raad van de Orde.
De raad van een Orde van advocaten kan niet ambtshalve tot de administratieve handeling
van weglating van een advocaat, van de lijst van stagiairs of van het tableau van de Orde,
overgaan op grond dat deze zijn bijdragen niet betaalt (Artikelen 430, 432, eerste lid, 435
en 437 Gerechtelijk Wetboek.)
19 juni 2009
D.2007.0014.N
nr. 427
Rechtspleging – Tuchtzaken – Onderzoeker – Vereiste – Tuchtraad van beroep –
Aanwezigheid.
De openbare orde vereist niet dat de opgeroepen onderzoeker zou aanwezig zijn bij de
behandeling van de zaak, wanneer de vervolgde advocaat niet vraagt dat de onderzoeker
zou worden gehoord. (Artikelen 459, § 2 en 467 Gerechtelijk Wetboek.)
26 juni 2009
D.2008.0023.N
nr. 443
Rechtspleging – Termijn – Tuchtzaken – Toepasselijke regeling – Sanctie – Vermeldingen
– Oproeping – Tuchtraad.
De wijze van oproeping van de advocaat om voor de tuchtraad te verschijnen, de
bevoegde instantie, de noodzakelijke vermeldingen en te respecteren termijn, alsook de
hierop toepasselijke sanctie worden specifiek geregeld voor de tuchtzaken van de balie; de
vermelding van de naam, de voornaam en het kantooradres van de ondertekenende
voorzitter worden niet geregeld door de artikelen 43 en 702 van het Gerechtelijk
Wetboek. (Art. 459, § 1 Gerechtelijk Wetboek.)
26 juni 2009
C.2008.0579.N
nr. 441
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Artikel 6.1 – Eerlijke behandeling van de zaak – Artikel 6, § 3.c – Recht op bijstand van
een advocaat – Voorbereidend onderzoek – Eerste verhoor door de politie – Rechten van
de Mens – Verhoor – Artikel 6 – Artikel 6.3 – Miskenning – Verdrag Rechten van de Mens
– Bekentenis – Onderzoek in strafzaken.
Noch artikel 6.1, noch artikel 6.3, c, E.V.R.M., zoals zij momenteel worden uitgelegd
door het Hof Mensenrechten, verplichten de onderzoeksgerechten om onmiddellijk het
bevel tot aanhouding op te heffen dat is uitgevaardigd tegen iemand die van moord wordt
verdacht, alleen op grond dat hij, vóór zijn verschijning voor de onderzoeksmagistraat
door de politie werd verhoord en daar een bekentenis heeft afgelegd zonder dat hij vanaf
het eerste verhoor werd bijgestaan door een advocaat.
29 december 2009
P.2009.1826.F
nr. 790

AFSTAND (RECHTSPLEGING)
AFSTAND VAN RECHTSVORDERING
Vormvereisten.
De rechter mag niet weigeren akte te verlenen van de afstand van rechtsvordering op
grond dat geen enkel processtuk is neergelegd door of namens de partij die afstand doet
(Art. 824, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
2 oktober 2009
C.2008.0168.F
nr. 548

AFSTAND VAN GEDING
Cassatieberoep – Partij – Burgerlijke zaken – Vereiste – Advocaat bij het Hof.
In civiele zaken mag een partij met een door haar ondertekende akte, afstand doen van
haar cassatieberoep; de bijstand van een advocaat bij het Hof is hiertoe niet vereist (Art.
1112 Gerechtelijk Wetboek.)
10 september 2009
C.2008.0365.N
nr. 488

AFSTAND VAN RECHT
Boedelbeschrijving.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van een recht door een partij strikt
moet worden geïnterpreteerd en niet wordt vermoed, kan haar afstand van het recht een
boedelbeschrijving door de optredende notaris te doen opstellen slechts worden afgeleid
uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn (Artikelen 1175 en 1212
Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2009
C.2008.0472.N
nr. 606
Landverzekering – Recht van verhaal van de verzekeraar t.a.v. de verzekerde – Verval
van recht van verhaal van de verzekeraar – Afstand van recht door de verzekerde.
De bepaling van artikel 88, tweede lid, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst
van 25 juni 1992 is van dwingend recht ten gunste van de verzekerde; deze kan derhalve,
uitdrukkelijk of stilzwijgend, afstand doen van het recht zich te beroepen op het uit dat
artikel voortvloeiende verval van het recht van verhaal van de verzekeraar. (Art. 88,
tweede lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
24 december 2009
C.2009.0024.N
nr. 788
Afstand van recht is een eenzijdige rechtshandeling, die niet door de wederpartij moet
worden aanvaard; afstand van recht wordt niet vermoed en kan alleen worden afgeleid uit
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feiten die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn
24 december 2009
C.2009.0024.N

nr. 788

APOTHEKER
Procedure – Verenigbaarheid – Orde der apothekers – Verslaggever van de Provinciale
raad – Onderzoeksopdracht – Tuchtzaken – Provinciale raad.
De wet sluit niet uit dat de persoon die bij de provinciale raad verslag uitbrengt, de
apotheker–onderzoeker is. (Artikelen 20 en 27 K.B. 29 mei 1970.)
12 maart 2009
D.2007.0023.F
nr. 197
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Raad van beroep – Orde der apothekers – Beroep
ingesteld door een apotheker – Persoon tegen wie cassatieberoep moet worden ingesteld
– Tuchtzaken – Beslissing.
Het cassatieberoep tegen een beslissing van de raad van beroep van de Orde van
apothekers dat is ingesteld tegen de voorzitter van de nationale raad van de Orde van
apothekers en tegen de magistraat–bijzitter van die nationale raad is ontvankelijk (Art.
23, eerste lid K.B. nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers.)
11 december 2009
D.2008.0014.F
nr. 741
Plichtenleer – Vrije mededinging – Mededinging – Beperking – Handelspraktijken –
Tuchtzaken.
De Orde van apothekers mag de vrije mededinging beperken; de tuchtorganen dienen op
concrete wijze na te gaan of die beperking die zij aan de apothekers wil opleggen,
noodzakelijk is om het algemeen belang te beschermen (Art. 81 Verdrag van 25 maart
1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
11 december 2009
D.2008.0014.F
nr. 741
Hoger beroep – Bevoegdheid van de rechter – Raad van beroep – Gevolgen – Tuchtzaken
– Omvang.
De raad van beroep, als bepaald in het koninklijk besluit betreffende de Orde van
apothekers verklaart zich naar recht bevoegd om bij wege van nieuwe beschikkingen
uitspraak te doen, nadat zij de beroepen beslissing heeft tenietgedaan wegens het bestaan
van een gewettigde verdenking nopens de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de
leden van de provinciale raad die deze beslissing hebben gewezen (Artikelen 2 en 1068
Gerechtelijk Wetboek; Art. 25, § 4 K.B. nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der
apothekers.)
11 december 2009
D.2008.0014.F
nr. 741

ARBEID
ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN
Vermoeden van voltijdse tewerkstelling – Ontstentenis van openbaarmaking van
werkroosters – Deeltijdse arbeid.
Het in artikel 22ter van de R.S.Z.–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 voorafgaande 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.)
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16 februari 2009

S.2008.0132.N

nr. 128

ARBEIDSBESCHERMING
Welzijnswet werknemers – Pesterijen – Een met redenen omklede klacht.
Ook voor de inwerkingtreding van artikel 27 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007
betreffende de voorkoming van de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk,
waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, diende de
voormelde met redenen omklede klacht van de werknemer voldoende duidelijk de
omschrijving te geven van de als geweld, pesterij of seksueel gedrag ingeroepen feiten,
met vermelding van de identiteit van de aangeklaagde dader en van het ogenblik en de
plaats waar deze feiten zich hebben voorgedaan. (Art. 32tredecies, § 1, 1° Wet 4 aug.
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.)
8 juni 2009
S.2008.0142.N
nr. 380
Welzijnswet werknemers – Pesterijen – Een met redenen omklede klacht – Duidelijke
omschrijving van de ingeroepen feiten – Verantwoording.
De verplichting tot duidelijke omschrijving van de ingeroepen feiten wordt verantwoord
door de omstandigheid dat overeenkomstig artikel 32tredecies, § 2, van de voormelde
wet, de bewijslast van de in paragraaf 1 van dit artikel bedoelde redenen die vreemd zijn
aan de klacht van de werknemer, bij de werkgever berust. (Art. 32tredecies, § 1, 1° Wet 4
aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.)
8 juni 2009
S.2008.0142.N
nr. 380
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst – Ontslagbescherming – Beschermde
werknemer – Personeelsafgevaardigde – Beschermingsvergoeding – Beëindiging van de
arbeidsovereenkomst ingevolge opzegging gegeven door de werknemer.
Het arrest dat vaststelt dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen effectief beëindigd
werd ingevolge de door de werknemer zelf gegeven opzegging, dus op een wijze bedoeld
in artikel 2, § 6, van de Wet ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, en de werkgever
veroordeelt tot betaling aan de werknemer van de beschermingsvergoeding bepaald in
artikel 16 van deze wet, schendt de bepalingen van de Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden. (Art. 2, § 1, eerste en tweede lid, 1°, 2, § 6 Wet 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat–personeelsafgevaardigden; Artikelen 14, 16 en
17, § 1 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat–
personeelsafgevaardigden.)
22 juni 2009
S.2009.0003.N
nr. 431
Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden – Regelmatig gegeven opzegging door de
werkgever.
De omstandigheid dat de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden van openbare
orde is brengt niet mee dat de door de werkgever op regelmatige wijze gegeven
opzegging, ter kennis gebracht gedurende de beschermingsperiodes bedoeld in de
paragrafen 2 en 3 van artikel 2 van deze wet, nietig is, maar heeft tot gevolg dat de in
artikelen 16 en 17 van deze wet bepaalde vergoedingen verschuldigd zijn van zodra de
arbeidsovereenkomst effectief ten einde komt ingevolge die opzegging van de werkgever.
(Art. 2, § 1, eerste en tweede lid, 1°, 2, § 6 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere
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ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de
kandidaat–personeelsafgevaardigden; Artikelen 14, 16 en 17, § 1 Wet 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat–personeelsafgevaardigden.)
22 juni 2009
S.2009.0003.N
nr. 431

SOCIALE DOCUMENTEN
Tewerkstelling van buitenlandse werknemers – Arbeidsvergunning – Bloedverwant in de
opgaande lijn, ten laste van een Belg of van zijn echtgenoot en mits hij zich met hem
vestigt – Vrijstelling.
De vrijstelling van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidsvergunning,
toegekend aan de bloedverwanten in de opgaande lijn, ten laste van een Belgisch
onderdaan of van zijn echtgenoot en mits zij zich met hem vestigen, slaat op de
vreemdeling die bloedverwant is in de opgaande lijn, ten laste van een Belgisch
onderdaan, en niet op de vreemdeling die, omgekeerd, in België kinderen ten laste heeft
die op het grondgebied van het Rijk zijn geboren en waarvan zij de nationaliteit hebben
verworven opdat zij niet staatloos zouden zijn. (Art. 2, 2°, b Wet 30 april 1999
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.)
25 februari 2009
P.2008.1671.F
nr. 156

TIJDELIJKE ARBEID
Uitzendarbeid – Toepassing van wetten die steunen op het aantal werknemers – In
aanmerking nemen van ter beschikking van een gebruiker gestelde uitzendkrachten.
Het bepaalde in artikel 25, eerste lid van de Uitzendarbeidswet geldt blijkens zijn
uitdrukkelijke bewoordingen voor alle wettelijke bepalingen die steunen op het aantal
werknemers dat door een onderneming wordt tewerkgesteld, dit is zowel voor wettelijke
bepalingen die de drempel bepalen voor de oprichting van een orgaan als voor wettelijke
bepalingen die de drempel bepalen voor andere of ondergeschikte verplichtingen; het
geldt ook zowel voor wettelijke bepalingen die steunen op het "aantal werknemers" dat
door een onderneming wordt tewerkgesteld als voor wettelijke bepalingen die steunen op
het "gemiddeld aantal werknemers" dat door een onderneming wordt tewerkgesteld (Art.
25, eerste lid Wet 24 juli 1987.)
30 maart 2009
S.2008.0088.N
nr. 222

ARBEIDSONGEVAL
SCHADE
Blijvende arbeidsongeschiktheid.
Blijvende arbeidsongeschiktheid t.g.v. een arbeidsongeval bestaat in de vermindering van
de economische waarde van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt (Art. 24
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
26 oktober 2009
S.2008.0146.F
nr. 618

VERGOEDING
Inrichting van een aangepaste badkamer – Toepassing – Prothese.
Voor de toepassing van artikel 28 van de arbeidsongevallenwet en van artikel 35 van het
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koninklijk besluit van 21 december 1971 hebben prothesen en orthopedische toestellen de
betekenis van kunst– en hulpmiddelen die een valide persoon niet behoeft en die als
gevolg van het arbeidsongeval nodig zijn om aangetaste of verzwakte lichaamsdelen te
steunen of te vervangen dan wel het gebruik of de functies ervan te bevorderen; de bouw
van een aangepaste badkamer kan in bepaalde omstandigheden een hulpmiddel zijn dat
nodig is om het gebruik of de functies van de aangetaste of verzwakte lichaamsdelen van
het slachtoffer van een arbeidsongeval te bevorderen, zodat het middel dat er van uitgaat
dat de aanpassing van de inrichting van een badkamer aan de invaliditeit van de
getroffene in geen geval kan beschouwd worden als prothese, faalt naar recht (Art. 28
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; Art. 35 K.B. 21 dec. 1971; vóór zijn wijziging
bij K.B. 5 juni 2007 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen.)
22 juni 2009
S.2008.0139.N
nr. 429

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS
Onderwijs – Franse Gemeenschap – Gesubsidieerde instellingen – Medische en
farmaceutische kosten – Bepaling – Leerkracht.
Inzake het arbeidsongeval van een personeelslid van een gesubsidieerde instelling staat
het niet aan de Franse Gemeenschap om het bedrag te bepalen van de vergoeding voor de
medische en farmaceutische kosten waarop de getroffene recht heeft (Art. 25 K.B. 24 jan.
1969.)
9 februari 2009
S.2007.0096.F
nr. 104
Ongeschiktheid – Verplichting – Hervatting van het werk – Nieuwe ongeschiktheid –
Door de Koning aangewezen overheid – Weigering tot tenlasteneming – Verwittiging van
de verzekeringsinstelling.
De verplichting, voor de overheid, om de verzekeringsinstelling op de hoogte te brengen,
met name wanneer zij weigert, en ongeacht de reden ervan, om een ongeval ten laste te
nemen, is zowel van toepassing wanneer de overheid op de hoogte wordt gebracht van het
ongeval, als wanneer zij, na hervatting van het werk, op de hoogte wordt gebracht van een
nieuwe arbeidsongeschiktheid die de werknemer aan het ongeval toeschrijft (Art. 2bis,
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.)
6 april 2009
S.2008.0002.F
nr. 245
Medeaansprakelijkheid van
tewerkstellende overheid.

het

getroffen

personeelslid

–

Vordering

van

de

Uit de wettelijke subrogatie in de rechten van het slachtoffer, zoals bepaald in artikel 14, §
3, tweede en derde lid van de wet van 3 juli 1967, blijkt dat, in de mate de
arbeidsongeschiktheid van het getroffen personeelslid te wijten is aan zijn eigen schuld,
de financiële last van de doorbetaling van de wedde voor rekening van de tewerkstellende
overheid moet blijven. De arbeidsongeschiktheid die te wijten is aan de schuld van het
getroffen personeelslid zelf, is een risico dat de wetgever definitief ten laste van de
werkgever heeft willen leggen. Wanneer de arbeidsongeschiktheid van het personeelslid
veroorzaakt is door de samenlopende fouten van het personeelslid zelf en een derde, kan
de tewerkstellende overheid derhalve slechts aanspraak maken op vergoeding van de
schade die hij daardoor lijdt tot beloop van het aandeel van de derde aansprakelijke in de
schade. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Art. 14, § 3, eerste en tweede lid
Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.)
21 september 2009
C.2008.0245.N
nr. 511
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Vergoeding – Verzekeraar van de publieke werkgever – Aard van de geleden schade.
De verzekeraar die een werkgever die valt onder de wet van 3 juli 1967 verzekert, lijdt
zelf geen schade als gevolg van de letsels of het overlijden van het slachtoffer en kan dan
ook geen eigen recht doen gelden dat rechtstreeks gesteund is op artikel 29bis van de
W.A.M. 1989 (Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen.)
30 november 2009
C.2009.0167.N
nr. 708

RECHTSPLEGING
Arbeidsrechtbank – Artikel 579, 1°, Ger.W. – Draagwijdte ratione personae – Cursist in
opleiding in een onderneming – Materiële bevoegdheid – Toepassing.
Artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek dient in die zin te worden begrepen dat de
vorderingen betreffende de schade wegens arbeidsongevallen, wat betreft de bevoegdheid
van de arbeidsgerechten om daarvan kennis te nemen, niet 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, leerjongens of andere door de Koning
gelijkgestelde personen, waarop de Arbeidsongevallenwet wel toepasselijk is of krachtens
een andere wet toepasselijk is gemaakt (Art. 579, 1° Gerechtelijk Wetboek; Art. 126
Besluit van de Vlaamse Executieve 21 dec. 1988 houdende de organisatie van de
arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.)
30 november 2009
S.2004.0134.N
nr. 709

ARBEIDSOVEREENKOMST
ALGEMEEN
Burgerrechterlijke aansprakelijkheid werknemer – Schade in de uitvoering van zijn
arbeid – Artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet – Toepassingsgebied.
Artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet beperkt de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de werknemer wanneer hij bij de uitvoering van zijn arbeid schade
berokkent aan zijn werkgever of aan derden, maar is niet van toepassing ingeval een
werknemer zichzelf schade berokkent. (Art. 18 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
8 juni 2009
C.2008.0568.N
nr. 379

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM
Gegevens niet onverenigbaar met een aannemingsovereenkomst.
De omstandigheden dat aan een partij gevraagd wordt om visitekaartjes te vervaardigen,
dat zij instructies ontvangt om de post door te sturen en om de leden voorschotten te
vragen, dat zij de brieven van de voorzitter herwerkt, dat zij taken moet afwerken, dat zij
informatie moet doorgeven en binnen de structuren van de eiseres moet samenwerken met
de voorzitter en met de raad van bestuur van de eiseres, zijn noch apart, noch samen
beschouwd, onverenigbaar met het bestaan van een aannemingsovereenkomst.
23 maart 2009
S.2008.0136.F
nr. 213
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Door de partijen gegeven benaming – Niet onverenigbare gegevens – Bevoegdheden van
de rechter – Aannemingsovereenkomst.
Wanneer de aan de feitenrechter ter beoordeling voorgelegde gegevens de benaming die
de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst hebben gegeven, niet kunnen
uitsluiten, kan hij deze niet door een andere benaming vervangen en evenmin uit
extrinsieke omstandigheden gegevens afleiden die deze kunnen verantwoorden (Art.
1134, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
23 maart 2009
S.2008.0136.F
nr. 213
Gezagsverhouding – Beoordeling van de rechter – Aannemingsovereenkomst –
Onderscheid.
Ook al hebben de partijen hun overeenkomst aannemingsovereenkomst genoemd, kan de
rechter, op grond van gegevens en omstandigheden die hij vermeldt en waaruit een
gezagsverhouding blijkt, toch wettig beslissen dat die partijen gebonden waren door een
arbeidsovereenkomst
25 mei 2009
S.2008.0082.F
nr. 338

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST
Jaarlijkse vakantie.
Het begrip "jaarlijkse vakantie" zoals bedoeld in artikel 28, 1° van de
Arbeidsovereenkomstenwet heeft een ruime betekenis en omvat niet alleen de vakantie
die wordt toegekend krachtens de Vakantiewet maar ook de bijkomende vakantie die
wordt verleend door een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst of door een
beslissing van de werkgever (Art. 28, 1° Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
5 oktober 2009
S.2008.0075.N
nr. 554

EINDE
Tijdstip – Ontstaan van het recht.
Wanneer een werknemer die door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
gebonden is, ontslagen wordt met een ontoereikende opzeggingstermijn, ontstaat in zijn
hoofde overeenkomstig artikel 39,§ 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet, een recht op
een aanvullende opzeggingsvergoeding vanaf de kennisgeving van het ontslag, hoewel de
arbeidsovereenkomst blijft voortbestaan totdat de in acht genomen opzeggingstermijn
verstrijkt (Art. 39, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
5 januari 2009
S.2008.0013.N
nr. 3
Gerechtvaardigd ontslag om dringende reden tijdens de opzeggingstermijn.
Dit recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding, dat ertoe strekt de hem ter kennis
gebrachte ontoereikende opzeggingstermijn te compenseren, heeft geen bestaansreden
meer indien de arbeidsovereenkomst niet meer eindigt ten gevolge van de opzegging
gegeven met een ontoereikende opzeggingstermijn, maar wel van een later door de
werkgever terecht gegeven ontslag om dringende redenen, zodat de werknemer die zich
gedurende de in acht genomen opzeggingstermijn schuldig maakt aan een ernstige
tekortkoming die zijn ontslag om dringende reden rechtvaardigt, door zijn toedoen het
recht verliest op de vergoeding die de ontoereikende duur van die termijn compenseert
(Art. 39, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
5 januari 2009
S.2008.0013.N
nr. 3
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Bepaling van de opzeggingstermijn en de opzeggingsvergoeding – Door de rechter in acht
te nemen elementen.
De rechter die de aan de bediende toekomende opzeggingstermijn en de forfaitaire
opzeggingsvergoeding moet bepalen, dient dit te doen met inachtneming van het loon op
het tijdstip van de kennisgeving van het ontslag of van de vaststelling van de
onregelmatige beëindiging van de overeenkomst en met inachtneming van de voor de
bediende op dat ogenblik bestaande kans om een gelijkwaardige, passende betrekking te
vinden, gelet op zijn leeftijd, zijn anciënniteit in het bedrijf en zijn functie (Artikelen 39,
§ 1, en 82, § 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
5 januari 2009
S.2008.0086.N
nr. 5
Bepaling van de hoegrootheid van de opzeggingsvergoeding – Invloed van
omstandigheden die zich na de opzegging voordoen.
Voor het bepalen van de hoegrootheid van de opzeggingsvergoeding mag, gelet op het
forfaitair karakter ervan, geen rekening gehouden worden met omstandigheden die zich na
de kennisgeving van het ontslag of na de vaststelling van de onregelmatige beëindiging
van de overeenkomst hebben voorgedaan (Artikelen 39, § 1, en 82, § 3 Wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
5 januari 2009
S.2008.0086.N
nr. 5
Aard – Opzegging – Verderzetting – Gevolgen – Faillissement – Curator – Schuld –
Vergoeding.
De vergoedingen die verschuldigd zijn wegens de opzegging van een
arbeidsovereenkomst, die gesloten werd voor de datum van het vonnis van
faillietverklaring en die door de curator verder werd gezet gedurende de tijdelijke
voortzetting van de handelsbedrijvigheid, vormen boedelschulden in zoverre zij
betrekking hebben op prestaties geleverd na het faillissement; het feit dat wanneer een
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd het recht op de opzeggingsvergoeding ontstaat op
het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst, wijzigt de aard van de vordering,
met name of dit een schuld is van de boedel dan wel een schuld in de boedel, niet
(Artikelen 46 en 90 Wet 8 aug. 1997.)
16 januari 2009
C.2007.0484.N
nr. 40
Ontslagbescherming – Beschermde werknemer – Personeelsafgevaardigde –
Beschermingsvergoeding – Beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingevolge opzegging
gegeven door de werknemer.
Het arrest dat vaststelt dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen effectief beëindigd
werd ingevolge de door de werknemer zelf gegeven opzegging, dus op een wijze bedoeld
in artikel 2, § 6, van de Wet ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, en de werkgever
veroordeelt tot betaling aan de werknemer van de beschermingsvergoeding bepaald in
artikel 16 van deze wet, schendt de bepalingen van de Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden. (Art. 2, § 1, eerste en tweede lid, 1°, 2, § 6 Wet 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat–personeelsafgevaardigden; Artikelen 14, 16 en
17, § 1 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat–
personeelsafgevaardigden.)
22 juni 2009
S.2009.0003.N
nr. 431
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Aangevoerde dringende reden – Falen in de bewijslast.
Wanneer de werkgever de werkman heeft ontslagen om een dringende reden, maar er niet
in slaagt het bewijs te leveren van het als dringende reden aangevoerde feit, is bij
ontstentenis van andere reden, het ontslag willekeurig in de zin van artikel 63 van de
Arbeidsovereenkomstenwet. Die aangevoerde reden is dan niet bestaande; de
omstandigheid dat de werkgever in dat geval ernstige vermoedens had dat de werkman
het als dringende reden aangevoerde feit had gepleegd en duidelijk omlijnde
beweegredenen had om tot ontslag over te gaan, doet niet af aan het willekeurig karakter
van het ontslag in de zin van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 63 Wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
22 juni 2009
S.2009.0001.N
nr. 430
Schorsing van de opzeggingstermijn – Inhaalverlofdagen – Jaarlijkse vakantie.
Uit de artikelen 28, 1°, 38, §§ 1 en 2 en 38bis van de Arbeidsovereenkomstenwet volgt
dat inhaalverlofdagen, andere dan de dagen inhaalrust die bij toepassing van artikel 26bis
van de Arbeidswet worden toegekend, de opzeggingstermijn slechts schorsen indien zij
begrepen zijn in de jaarlijkse vakantie bedoeld in artikel 28, 1° van de
arbeidsovereenkomstenwet. (Artikelen 28, 1°, 38, §§ 1 en 2, en 38bis Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
5 oktober 2009
S.2008.0075.N
nr. 554
Tijdstip – Hogere bediende – Overeenkomst tussen partijen – Kennisgeving van het
ontslag – Duur – Bepaling – Opzeggingstermijn.
Uit de ratio legis van artikel 82, § 3, eerste lid van de Arbeidsovereenkomstenwet volgt
dat in geval van onmiddellijk ontslag door de werkgever van een in dit artikel bedoelde
bediende met betaling van een opzeggingsvergoeding, de overeenkomst tussen de
werkgever en de bediende over de duur van de in aanmerking te nemen
opzeggingstermijn, die overeenkomstig artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet
bepalend is voor de grootte van de verschuldigde opzeggingsvergoeding, slechts ten
vroegste kan worden gesloten op het ogenblik waarop het ontslag wordt gegeven. Zulke
overeenkomst mag derhalve tegelijkertijd met de kennisgeving van het ontslag gesloten
worden. (Art. 82, § 3, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
5 oktober 2009
S.2009.0043.N
nr. 555
Tijdstip – Hogere bediende – Overeenkomst tussen partijen – Duur – Bepaling –
Opzeggingstermijn.
De ratio legis van artikel 82, § 3, eerste lid van de Arbeidsovereenkomstenwet, is dat in
zake arbeidsovereenkomsten de verzaking van het recht door de werknemer slechts
mogelijk is vanaf het ogenblik waarop elk risico van uitoefening van druk op de
werknemer verdwijnt, dit is vanaf de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de
haar kenmerkende gezagsverhouding. (Art. 82, § 3, eerste lid Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
5 oktober 2009
S.2009.0043.N
nr. 555
Aard – Forfaitaire vergoeding.
De opzeggingsvergoeding strekt tot forfaitaire vergoeding van de materiële en morele
schade t.g.v. het verlies van de dienstbetrekking door onrechtmatige beëindiging van de
arbeidsovereenkomst
(Art. 39, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)

– 35 –
9 november 2009

S.2008.0106.F

nr. 647

Termijn – In overeenstemming met de wettelijke minimumtermijn – Berekening.
De omstandigheid dat de tussen de partijen overeengekomen en door de werkgever na te
leven opzeggingstermijn langer is dan de in art. 82, § 2, eerste lid,
Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalde termijn, belet niet dat de opzeggingstermijn is
berekend in overeenstemming met die bepaling (Art. 82, § 2, eerste lid Wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
9 november 2009
S.2008.0106.F
nr. 647

ARBEIDSVOORZIENING
BRUGPENSIOEN
Aanvullende vergoeding – Inhouding – OndernemingsC.A.O. – Individuele overeenkomst
– Collectieve arbeidsovereenkomst – Werknemers.
Het arrest schendt artikel 1, eerste lid, 3°, K.B. nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een
inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen, wanneer het beslist dat die
inhoudingen niet kunnen worden gedaan op de aanvullende voordelen m.b.t. een
overeengekomen brugpensioen die zijn toegekend door een ondernemingsC.A.O., die zelf
voordeliger is dan de aanvullende vergoeding die toegekend is op grond van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, en die in beginsel moeten worden toegevoegd aan
het bedrag dat als grondslag voor de berekening van de bij dat K.B. bepaalde inhoudingen
diende, omdat zij zijn opgeslorpt door een nog voordeliger individueel akkoord tussen de
verweerder en zijn werkgever. (Art. 1, eerste lid, 3° K.B. nr 33 van 30 maart 1982.)
15 juni 2009
S.2008.0130.F
nr. 408

SLUITING VAN ONDERNEMINGEN
Betalen van loon – Opdracht van het Fonds.
Betalingen waartoe de werkgever zich verbonden heeft als tegenprestatie van de in het
kader van de arbeidsovereenkomst uitgevoerde arbeid zijn loon in de zin van artikel 2, §
1, 1° van de Sluitingswet 1967. (Art. 2, § 1, 1° Wet van 10 juni 1967 tot verruiming van
de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting van ondernemingen
ontslagen werknemers.)
16 november 2009
S.2009.0044.N
nr. 668

ARBITRAGE
Arbitrale uitspraak buiten termijn gedaan – Vordering tot vernietiging wegens
bevoegdheidsoverschrijding – Oorzaak van verwerping – Kennis in de loop van de
arbitrageprocedure en uitblijven van reactie.
Het arrest, dat de vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak wegens
bevoegdheidsoverschrijding, te weten het overschrijden van de uitspraaktermijn, afwijst
louter op grond dat de partijen zich vóór de uitspraak niet hebben beklaagd over die
overschrijding, hoewel die uitspraak is gedaan na het einde van de opdracht van de
arbiters, is niet naar recht verantwoord (Artikelen 1698.3, 1704.2, d) en 1704.4
Gerechtelijk Wetboek.)
5 maart 2009
C.2008.0028.F
nr. 174
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ARTS
Bevoegdheid – Feiten buiten de uitoefening van het beroep gepleegd – Tuchtinstantie –
Tuchtzaken.
Ook feiten die buiten de uitoefening van het beroep zijn gepleegd kunnen in aanmerking
komen voor het onderzoek en de beoordeling door de tuchtinstantie naar hun
bestaanbaarheid met de regelen van de medische plichtenleer en de handhaving van de
eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van het beroep. (Art. 6, enig lid,
2° en 13 K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren.)
30 januari 2009
D.2008.0008.N
nr. 84
Dwingende wet – Medische Raad – Beheerder – Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting –
Advies – Ziekenhuis.
De beheerder moet, in het kader van het door de wet beoogde doel, het advies van de
medische raad inwinnen over de afzetting van ziekenhuisgeneesheren, behalve in geval
van afzetting om dringende reden; die regel is een dwingende bepaling in het voordeel
van de ziekenhuisgeneesheren (Artikelen 124, 125, eerste lid, 7°, en 126, § 1
Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
9 februari 2009
C.2007.0348.F
nr. 103
Uitoefening van de geneeskunde – Patiënt – Gebrek aan informatie – Aansprakelijkheid.
De patiënt die aantoont dat een geneesheer een fout heeft begaan door op hem een ingreep
uit te voeren zonder zijn voorafgaande vrije en geïnformeerde toestemming, moet, om
vergoeding voor de schade ten gevolge van die ingreep te verkrijgen, het bestaan van een
oorzakelijk verband tussen die fout en die schade aantonen (Art. 1382 Burgerlijk
Wetboek.)
11 juni 2009
C.2008.0199.F
nr. 397
Voorwaarden – Informatieverplichting – Belangrijk doch uitzonderlijk risico – Begrip –
Voorwerp – Aansprakelijkheid.
Behalve in geval van hoogdringendheid, onmogelijkheid te informeren of weigering om
geïnformeerd te worden, verstrekt een zorgvuldige arts de patiënt op voorafgaande en
duidelijke wijze de inlichtingen vereist om met kennis van zaken te kunnen instemmen
met de voorziene medische tussenkomst; deze inlichtingen hebben betrekking op het doel,
de aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de voor de patiënt relevante
tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico's verbonden aan de tussenkomst, de nazorg,
de mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen; ze betreffen bovendien de
mogelijke gevolgen in geval van weigering of intrekking van de toestemming en de
andere door de patiënt of de beroepsbeoefenaar relevant geachte verduidelijkingen; de
omstandigheid dat een door de modale arts gekend en belangrijk risico verbonden aan de
tussenkomst zich slechts in uitzonderlijke gevallen voordoet, ontslaat de zorgvuldige arts
niet van de verplichting dit risico aan de patiënt ter kennis te brengen; de belangrijkheid
van de klachten van de patiënt, noch de omstandigheid dat voorheen uitgevoerde andere
tussenkomsten geen resultaat opleverden, ontslaan de zorgvuldige arts niet van zijn
informatieverplichting (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
26 juni 2009
C.2007.0548.N
nr. 440
Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting – Beoordeling – Ziekenhuiswet – Dringende reden –
Voortdurende tekortkoming.
Wanneer het feit dat de afzetting zou rechtvaardigen in een voortdurende tekortkoming
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bestaat, bepaalt de beheerder het tijdstip vanaf wanneer die lopende tekortkoming elke
professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt (Art. 125,
vierde lid Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
14 september 2009
C.2008.0547.F
nr. 498
Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting – Ziekenhuiswet – Dringende reden.
Het feit dat de onmiddellijke afzetting van een ziekenhuisgeneesheer verantwoordt, is het
feit vergezeld van alle omstandigheden die van dat feit een dringende reden kunnen
maken (Art. 125 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
26 oktober 2009
C.2008.0171.F
nr. 617
Voorwaarden – Ziekenhuisopname – Ziekenhuiswet – Aangesloten geneesheer –
Maximumbedrag – Wetsbepalingen van openbare orde – Opnameovereenkomst –
Afwijking – Honoraria.
De rechter mag het overeengekomen beding uit de opnameverklaring niet toepassen, dat
betrekking heeft op de termijnen waarbinnen de patiënt zijn inkomen moet meedelen en
dat afwijkt van de wetsbepalingen van openbare orde, die verbieden om
honorariumsupplementen aan te rekenen wanneer het inkomen van de rechthebbende
onder de daarin bepaalde maximumbedragen blijft (Art. 138, § 1, eerste lid
Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987; Art. 50, § 6, eerste en tweede lid
Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.)
23 november 2009
C.2009.0266.F
nr. 684

AUTEURSRECHT
Vennootschap voor het beheer van de rechten – Bevoegdheid – Aangesloten en niet–
aangesloten rechthebbenden – Grenzen – Vordering in rechte.
De vennootschappen voor het beheer van de in de Auteurswet 1994 erkende rechten zijn
bevoegd om in rechte te treden met het oog op de verdediging van de rechten van de bij
hen aangesloten rechthebbenden voor wiens rekening en op wiens verzoek zij
overeenkomstig hun statuten de rechten beheren (Artikelen 17 en 18 Gerechtelijk
Wetboek; Art. 73 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten;
Artikelen 65, eerste en tweede lid en 66, eerste en derde lid Wet 30 juni 1994 betreffende
de auteursrechten en de naburige rechten.)
16 januari 2009
C.2006.0343.N
nr. 37
Auteurswet – Inbreuk – Bewijsmiddelen.
Artikel 74 van de Auteurswet 1994 verleent enkel bijzondere bewijswaarde aan de
vaststellingen gedaan door de personen die het uitdrukkelijk vermeldt, maar sluit niet uit
dat de andere in het gemeen recht bepaalde bewijsmiddelen eveneens kunnen aangewend
worden. (Art. 74 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten.)
27 februari 2009
C.2006.0161.N
nr. 161
Schade – Veroordeling – Vergoeding van schade – Namaak van platen – SABAM – Het
misdrijf namaking – Forfaitaire verhoging.
Noch de noodzaak om de universele strijd tegen de schending van de intellectuele
eigendom te financieren, noch het ontradend karakter van een forfaitair bedrag bovenop
de ontdoken rechten, verantwoorden de beslissing naar recht, volgens welke een
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forfaitaire verhoging met vijfentwintig percent van het bedrag van de ontdoken rechten,
de schade is die SABAM werkelijk heeft geleden ten gevolge van de fout die voortvloeit
uit het misdrijf namaking dat de beklaagde heeft gepleegd
13 mei 2009
P.2009.0121.F
nr. 314
Werken – Gelijkenissen – Opdracht van de rechter.
Indien een werk opvallende gelijkenissen vertoont met een eerder bestaand werk, behoort
het aan de feitenrechter na te gaan of deze gelijkenissen met het oudere werk toevallig
zijn, dan wel voorkomen uit bewuste of onbewuste ontlening aan dat werk en aldus
inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. (Artikelen 1 en 87, § 1 Wet 30 juni 1994
betreffende de auteursrechten en de naburige rechten.)
3 september 2009
C.2008.0337.N
nr. 476
Bewijslast – Overeenstemming – Weerlegging – Werken – Jonger werk – Vermoeden van
reproductie.
In geval van voldoende overeenstemming tussen originele elementen van twee werken,
dient de auteur van het jongere werk het vermoeden van reproductie te weerleggen door
aannemelijk te maken dat hij het eerdere werk niet kende of redelijkerwijze ervan geen
kennis heeft kunnen krijgen. (Artikelen 1 en 87, § 1 Wet 30 juni 1994 betreffende de
auteursrechten en de naburige rechten.)
3 september 2009
C.2008.0337.N
nr. 476

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN
Bedrieglijk onvermogen.
Art. 489bis, 2°, Sw., bestraft degene die verdichte uitgaven of verliezen heeft opgegeven
of geen verantwoording heeft verschaft van het bestaan of van de aanwending van activa
of een deel ervan, zoals zij uit de boekhoudkundige stukken blijken op de datum van
staking van betaling, en van alle goederen van welke aard ook, die hij naderhand zou
hebben verkregen, en veronderstelt dat er fraude is wanneer de gefailleerde de
aanwending van de activa niet kan verantwoorden in de inventaris die hij jaarlijks moet
opmaken
9 september 2009
P.2009.0517.F
nr. 486

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN
BANKVERRICHTINGEN
Aard – Gevolg – Beoordeling – Bankgarantie – Gehoudenheid van de garant – Betaling
daarbuiten – Verhaal op de opdrachtgever – Rechtsmisbruik van de opdrachtgever –
Grenzen.
Het autonoom en abstract karakter van de bankgarantie houdt in dat de gehoudenheid van
de garant uitsluitend wordt bepaald door de inhoud en de draagwijdte van de
garantieovereenkomst of garantiebrief en dat de garant, die met miskenning van de
desbetreffende bepalingen heeft betaald, zijn recht op verhaal op de opdrachtgever
verliest; hieruit volgt dat een eventueel rechtsmisbruik van de opdrachtgever bij zijn
verweer tegen het verhaal van de garant, dient te worden beoordeeld zonder acht te slaan
op de verhouding tussen de opdrachtgever en de begunstigde van de garantie en
uitsluitend dient te worden getoetst aan de wijze waarop de opdrachtgever zijn uit de
garantieovereenkomst voortvloeiende rechten ten aanzien van de garant uitoefent.
24 april 2009
C.2007.0379.N
nr. 277
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Tijdstip – Bankgarantie op eerste verzoek – Verplichting tot betaling van de garant –
Documenten.
Bij een bankgarantie op eerste verzoek is de garant tot betaling verplicht van zodra de
garantie op een geldige wijze wordt afgeroepen; wanneer de garantieovereenkomst of
garantiebrief de overlegging van bepaalde documenten vereist, heeft de garantie een
documentair karakter en vindt de afroeping slechts op geldige wijze plaats indien de
begunstigde de vereiste documenten overlegt.
24 april 2009
C.2007.0379.N
nr. 277
Opschortende voorwaarde – Gevolg – Verhaal op de opdrachtgever –
Garantieovereenkomst of garantiebrief – Niet–vervulling van de voorwaarde – Betaling
door de garant – Houding van de opdrachtgever t.a.v. de begunstigde – Rechtsmisbruik.
Wanneer de garantieovereenkomst of garantiebrief is aangegaan onder opschortende
voorwaarde, houdt ze op te bestaan wanneer de voorwaarde voor een geldige afroeping
niet meer kan worden vervuld; de garant, die desondanks heeft betaald en deze betaling
wenst te verhalen op de opdrachtgever, kan de opdrachtgever, die zich op de niet–
verwezenlijking van de voorwaarde beroept, geen rechtsmisbruik verwijten gebaseerd op
de houding ingenomen door de opdrachtgever ten aanzien van de begunstigde.
24 april 2009
C.2007.0379.N
nr. 277

KREDIETVERRICHTINGEN
Derdenbeslag – Begrip – Kredietopening.
Een kredietopening verleent aan de kredietnemer een persoonlijk recht om, op zijn
verzoek, gebruik te maken van de door de kredietovereenkomst toegekende kredietruimte;
een dergelijke overeenkomst doet geen voor beslag vatbare schuldvordering ontstaan
waarvan de kredietgever melding moet maken in zijn verklaring als derde–beslagene
(Artikelen 1452, 1539 en 1542 Gerechtelijk Wetboek.)
26 november 2009
C.2009.0063.N
nr. 702

BEDRIJFSREVISOR
Onmiddellijke tuchtvervolging – Geen onderscheid – Gedrag strijdig met het wettelijk
voorschrift – Injuctie van de raad van het Instituut der bedrijfsrevisoren om zich
daarnaar te schikken – Geen injunctie – Beroepstucht.
Artikel 18quater van de wet van 22 juli 1953 dat de raad van het Instituut van de
bedrijfsrevisoren de mogelijkheid biedt onmiddellijk tuchtvervolging in te stellen, zonder
de injunctieprocedure te moeten aanwenden, maakt aldus geen onderscheid tussen de
bedrijfsrevisoren die zich in strijd met artikel 18ter, § 1, van die wet hebben gedragen; er
bestaat bijgevolg geen grond om een prejudiciële vraag te stellen (Artikelen 18ter, § 1, en
18quater Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren.)
11 september 2009
D.2008.0022.F
nr. 495
Aard – Gedrag strijdig met het wettelijk voorschrift – Injuctie van de raad van het
Instituut der bedrijfsrevisoren om zich daarnaar te schikken – Beroepstucht.
De injunctie van de raad van het Instituut aan de bedrijfsrevisor om binnen een termijn die
het bepaalt, een gedrag aan te meten dat strookt met het bepaalde in artikel 18ter, van de
wet van 22 juli 1953, is geen voorafgaande vereiste om tuchtvervolgingen in te stellen
(Artikelen 18ter, eerste lid, en 18quater, eerste lid Wet 22 juli 1953 houdende oprichting
van een instituut der bedrijfsrevisoren.)

– 40 –
11 september 2009

D.2008.0022.F

nr. 495

Aard – Gedraging die strijdig is met de wet – Verplichting, door de raad van het Instituut
der bedrijfsrevisoren opgelegd om aan de omstreden toestand een einde te maken –
Beroepstucht.
De verplichting die de raad van het Instituut der bedrijfsrevisoren aan de bedrijfsrevisor
oplegt om zich binnen de door de raad vastgestelde termijn te gedragen naar het bepaalde
in artikel 18ter, eerste lid, van de wet van 22 juli 1953 is geen voorafgaand vereiste om
tuchtvervolgingen in te stellen (Artikelen 18ter, eerste lid, en 18quater, eerste lid Wet 22
juli 1953 houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren.)
2 oktober 2009
D.2008.0020.F
nr. 552
Gedraging die strijdig is met de wet – Verplichting, door de raad van het Instituut
opgelegd om aan de omstreden toestand een einde te maken – Verplichting niet opgelegd
– Onmiddellijke tuchtvervolging – Geen onderscheid – Beroepstucht.
Het onderscheid in behandeling dat voortvloeit uit de aan de raad van het Instituut der
bedrijfsrevisoren geboden mogelijkheid om onmiddellijk tuchtvervolgingen in te stellen
zonder vooraf een verplichting te moeten opleggen vloeit niet voort uit de wet maar uit de
uitoefening, door de tuchtoverheid, van de beoordelingsbevoegdheid die de wet haar
opdraagt; er bestaat derhalve geen reden voor het Hof om de prejudiciële vraag te stellen
aan het Grondwettelijk Hof (Artikelen 18ter, § 1, en 18quater Wet 22 juli 1953 houdende
oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren.)
2 oktober 2009
D.2008.0020.F
nr. 552

BELASTING
Betaling van de ontdoken belasting – Vordering van de Belgische Staat.
De schade die het gevolg is van het feit dat de Belgische Staat op grond van de
belastingwetgeving tegen anderen dan de vennootschapsbelastingplichtige of tegen de
personen die als daders of medeplichtigen aan een fiscaal misdrijf hoofdelijk gehouden
zijn tot betaling van de ontdoken belasting, geen niet–betaalde en ontdoken belasting kan
vorderen, is niet het gevolg van het gemeenrechtelijk misdrijf, maar van een vreemde
oorzaak namelijk die belastingwetgeving zelf
10 februari 2009
P.2008.1312.N
nr. 109
Verband – Onteigeningsvergoeding.
Om billijk te zijn, moet de onteigeningsvergoeding even groot zijn als het bedrag dat moet
betaald worden om zich een onroerend goed aan te schaffen van dezelfde waarde als het
goed waarvan de onteigende werd ontzet (Art. 16 Grondwet 1994.)
29 oktober 2009
C.2008.0436.N
nr. 626
Rechtspleging – Toetsing door de rechter – Artikel 6.1 E.V.R.M. – Belastingverhoging –
Redelijke termijn – Overschrijding – Strafsanctie.
Bij overschrijding van de redelijke termijn bij een rechtspleging strekkende tot het
opleggen of beoordelen van belastingverhoging, welke een strafsanctie is in de zin van
artikel 6 E.V.R.M., moet de rechter die daarvoor met volle rechtsmacht oordeelt, deze
sanctie op een meetbare wijze kunnen verminderen of eventueel de belastingplichtige
ervan ontslaan. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
12 november 2009
F.2007.0076.N
nr. 654
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Rechtspleging – Beoordelingscriteria – Artikel 6.1 E.V.R.M. – Belastingverhoging –
Redelijke termijn – Overschrijding – Strafsanctie.
Bij de beoordeling van de redelijke termijn bij een rechtspleging strekkende tot het
opleggen of beoordelen van belastingverhoging, wordt in de regel rekening gehouden met
het gedrag van de administratie en ook met het gedrag van de belastingplichtige die zelf
op onredelijke wijze de behandeling van het geschil heeft vertraagd. (Art. 6.1 Verdrag van
4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
12 november 2009
F.2007.0076.N
nr. 654
Belastingreglement dat voorziet in een minimumbelasting – Gelijkheid inzake belastingen
– Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Vereiste
verantwoording.
Een belastingreglement dat bepaalt dat de belasting berekend wordt in de mate waarin een
bepaalde variabele voorhanden is, zonder dat de verschuldigde belasting minder mag
bedragen dan een bepaald minimumbedrag, schendt op zichzelf het gelijkheidsbeginsel
niet; wanneer de belastingschuldigen die de minimumbelasting verschuldigd zijn,
voldoende vergelijkbaar zijn in het licht van de aard en het doel van het
belastingreglement, is er geen sprake van ongelijke behandeling; indien de toepassing van
de minimumbelasting leidt tot de gelijke behandeling van belastingschuldigen die zich
niet in een vergelijkbare toestand bevinden, is het gelijkheidsbeginsel niet geschonden
indien de gelijke behandeling berust op een objectief criterium en redelijk verantwoord is
(Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.)
10 december 2009
F.2008.0020.N
nr. 735

BELASTING OP AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN
Controlemaatregelen – Toezichtsambtenaren – Recht van toegang tot de inrichting.
De controleambtenaren van het fiscaal bestuur zijn in beginsel gemachtigd tot het
uitvoeren van een visitatie in de inrichting waar automatische ontspanningstoestellen
staan opgesteld zonder dat de belastingplichtige of de bewoner de toegang mag
verhinderen; de controleambtenaren zijn niet verplicht de voorafgaande toestemming te
vragen aan de houder van de lokalen vooraleer een publieke ruimte te betreden tijdens de
openingsuren. (Artikelen 76, § 1 en 87 Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen
Gelijkgestelde Belastingen.)
12 november 2009
F.2007.0076.N
nr. 654
Controlemaatregelen – Toezichtsambtenaren – Recht van visitatie van de inrichting.
De controleambtenaren, die op grond van artikel 87 W.I.G.B. een visitatie doen in een
inrichting waar automatische toestellen dienende tot ontspanning zijn opgesteld en die
gemachtigd zijn tot het opsporen en het vaststellen van overtredingen in dat artikel
bedoeld, kunnen tijdens die visitatie inlichtingen vragen aan de belastingplichtige en
kunnen de uitleg van de belastingplichtige noteren in het proces–verbaal. (Art. 87
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen; Art. 176, eerste
en tweede lid Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.)
12 november 2009
F.2007.0076.N
nr. 654
Onverschuldigde betaling.
De ambtshalve vestiging van aanslagen in de belasting op de automatische
ontspanningstoestellen, na de vaststelling dat de toestellen werden geëxploiteerd buiten de
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aan de belastingdiensten aangegeven openingsdagen, heeft niet tot gevolg dat de belasting
die de belastingplichtige spontaan op aangifte heeft betaald wegens de exploitatie van
automatische ontspanningstoestellen in het kader van een seizoenonderneming,
onverschuldigd betaald werd. (Artikelen 1289 en 1290 Burgerlijk Wetboek; Art. 85
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen.)
12 november 2009
F.2008.0026.N
nr. 658

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting – Valsheid in zake
B.T.W. – Artikel 73sexies, eerste lid, B.T.W.–Wetboek – Veroordeling als dader of
medeplichtige van een misdrijf bedoeld in de artikelen 73 en 73bis B.T.W.–Wetboek –
Aard van de maatregel.
Met de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting ten laste van
daders of medeplichtigen van de fiscale misdrijven bepaald in artikel 458, eerste lid,
W.I.B. 1992 en artikel 73sexies, eerste lid, B.T.W.–Wetboek heeft de wetgever aan een
strafrechtelijke veroordeling een herstelmaatregel gehecht die van rechtswege werkt; deze
hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting is vergelijkbaar met de
hoofdelijke gehoudenheid tot teruggave en schadevergoeding waartoe overeenkomstig
artikel 50, Strafwetboek alle wegens eenzelfde misdrijf veroordeelde personen gehouden
zijn en heeft dus geen bestraffend maar enkel een herstellend karakter
20 januari 2009
P.2008.1092.N
nr. 48
Hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting – Valsheid in zake
B.T.W. – Artikel 73sexies, eerste lid, B.T.W.–Wetboek – Veroordeling door de strafrechter
– Vaststelling van het bedrag van de ontdoken belasting – Mogelijkheid van verweer
tegen de vaststelling van het bedrag van de ontdoken belasting – Veroordeling als dader
of medeplichtige van een misdrijf bedoeld in de artikelen 73 en 73bis B.T.W.–Wetboek –
Gevolg.
Het bedrag van de ontdoken belasting waartoe de schuldigen hoofdelijk gehouden zijn,
wordt vastgesteld overeenkomstig de eigenheid van elke belasting: zo zal inzake B.T.W.,
waar de belasting verschuldigd is van zodra de door de wet daartoe gestelde voorwaarden
vervuld zijn, de veroordeling door de strafrechter de vaststelling van het bedrag van de
ontdoken belasting inhouden en zal de beklaagde ter zake bij de strafrechter verweer
kunnen voeren, terwijl inzake directe belastingen het bedrag van de ontdoken belasting
daarentegen slechts na de in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling zal
worden vastgesteld; de vraag of diegene die door de strafrechter veroordeeld werd voor
een misdrijf inzake directe belastingen zonder zelf de belastingplichtige te zijn, zal
kunnen tussenkomen in de procedure tot vestiging van de belasting, doet dan ook geen
afbreuk aan het beginsel van de hoofdelijke gehoudenheid zelf waartegen hij bij de
strafrechter verweer kan voeren
20 januari 2009
P.2008.1092.N
nr. 48
Dwangbevel – Wettigheid – Beslissing van de gewestelijke directeur – Overdracht van
bevoegdheid – Graden – Gemachtigd ambtenaar – Aanslagprocedure.
Het arrest is niet naar recht verantwoord, wanneer het eerst vaststelt dat een op 17
november 1997 uitgevaardigd dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar verklaard werd door
een ambtenaar met de graad van hoofdinspecteur, en vervolgens beslist dat dit bevel geen
uitwerking kan hebben, aangezien de bevoegdheden van gewestelijk directeur van de
Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen,
onder bepaalde voorwaarden en buiten bepaalde gevallen, zijn overgedragen aan
controleurs, titularissen of plaatsvervangers, daar de graden van controleur bij een fiscaal
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bestuur krachtens de artikelen 1, § 1, 1°, en § 2, 5°, en 3, § 1, K.B. 6 juli 1997 betreffende
de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van
Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+, die in werking getreden zijn op 1 juli 1997,
geschrapt werden en vervangen werden door die van inspecteur bij een fiscaal bestuur
12 februari 2009
bij een fiscaal bestuur.F.2007.0063.F
nr. 120
Dwangbevel – Wettigheid – Beslissing van de gewestelijke directeur – Overdracht van
bevoegdheid – Op naam of per categorie – Gemachtigd ambtenaar – Aanslagprocedure.
Artikel 85, § 1, eerste lid, B.T.W.–Wetboek, zoals het op het geschil van toepassing is,
vereist niet dat de bevoegdheid overgedragen wordt aan een ambtenaar die met naam
wordt genoemd, maar biedt de mogelijkheid om de bevoegdheid over te dragen aan
bepaalde categorieën van ambtenaren
12 februari 2009
F.2007.0063.F
nr. 120
Evenredigheid met de inbreuk – Toetsingsrecht van de rechter – Administratieve sancties
met repressief karakter – Wettelijkheid van de sanctie.
Het toetsingsrecht van de rechter aan wie gevraagd wordt een B.T.W.–boete te toetsen die
een repressief karakter heeft, houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve
appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen
wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen; de rechter die aanneemt dat
de belastingplichtige opzettelijk heeft gehandeld bij het plegen van de vastgestelde
inbreuken op de B.T.W.–wetgeving, bestaande in het uitreiken van facturen op naam van
niet–bestaande klanten en op niet bestaande adressen, en vervolgens oordeelt dat de
sanctie onevenredig is omdat de overtreding begaan werd onder druk van zijn
concurrenten die op een vergelijkbare manier te werk gingen, omdat hij geen fiscaal
voordeel genoot en omdat hij en zijn bestuurders strafrechtelijk veroordeeld waren zodat
herhaling in de toekomst moeilijk lijkt, verantwoordt zijn beslissing naar recht (Art. 1,
laatste lid K.B. nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de
proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W.; Artikelen 70, § 1 en 2, eerste
lid, en 84 W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992.)
13 februari 2009
F.2006.0108.N
nr. 124
Evenredigheid met de inbreuk – Toetsingsrecht van de rechter – Administratieve sancties
met repressief karakter – Wettelijkheid van de sanctie.
Het toetsingsrecht van de rechter aan wie gevraagd wordt een B.T.W.–boete te toetsen die
een repressief karakter heeft, houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve
appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen
wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen; de rechter die aanneemt dat
de door de belastingplichtige gepleegde inbreuken op de BTW–wetgeving zwaar zijn en
dat het meewerken aan een door de leverancier opgezet fraudesysteem wijst op een
bijzonder opzet, en vervolgens de opgelegde geldboete van 200 procent van de ontdoken
belasting vermindert om de enkele reden dat die boete onevenredig is, zonder enige
nadere motivering waaruit zou kunnen blijken dat de sanctie in strijd zou zijn met
dwingende rechtsregels van het internationale recht of fundamentele algemene
rechtsbeginselen, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (Art. 1, laatste lid K.B. nr.
41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten
op het stuk van de B.T.W.; Artikelen 70, § 1, en 84 W.B.T.W., zoals het van toepassing
was vóór de wet van 28 dec. 1992.)
13 februari 2009
F.2006.0106.N
nr. 122
Evenredigheid met de inbreuk – Administratieve sancties met repressief karakter –
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Toetsingsrecht van rechter – Wettelijkheid van de sanctie.
Het toetsingsrecht van de rechter aan wie gevraagd wordt een B.T.W.–boete te toetsen die
een repressief karakter heeft, houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve
appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen
wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen; de rechter die in zijn
beoordeling expliciet wijst op het feit dat de belastingplichtige bewust heeft meegewerkt
aan een fraudesysteem, en vervolgens de opgelegde geldboete van 200 procent van de
ontdoken belasting vermindert om de enkele reden dat die boete onevenredig is, geeft niet
aan waarin de onevenredigheid zou bestaan, laat na te onderzoeken in welke mate het
bestuur zelf gebonden was door een sanctie en preciseert niet op welke gronden het
bestuur van de vaste schalen had moeten afwijken (Art. 1, laatste lid K.B. nr. 41 van 30
jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het
stuk van de B.T.W.; Artikelen 70, § 1, en 84 W.B.T.W., zoals het van toepassing was
vóór de wet van 28 dec. 1992.)
13 februari 2009
C.2007.0507.N
nr. 121
Zelfstandige groeperingen van personen – Dienstverlening aan de leden ervan –
Vrijstelling van B.T.W. – Toepassing – Lid.
Door in artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit nr. 43 van 5 juli 1991 met betrekking tot
de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van
de door zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden verleende diensten, te
vermelden dat de in artikel 44, § 2, 1°bis, van voornoemd wetboek bedoelde vrijstelling
geldt ingeval de werkzaamheden van de groepering uitsluitend bestaan in het verrichten
van diensten rechtstreeks in het belang van de leden zelf, heeft de Koning zich ertoe
beperkt, zonder zijn bevoegdheid te overschrijden, een toepassingsvoorwaarde van die
vrijstelling te regelen, aangezien uit die bepaling, en inzonderheid uit de daarin vervatte
voorwaarde dat de betrokken groeperingen van hun leden enkel de exacte terugbetaling
vorderen van hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven, volgt dat zij uitsluit dat de
dienstverlening waarop zij doelt door die groeperingen ook wordt verstrekt aan personen
die geen lid zijn. (Artikelen 2 en 44 K.B. nr 43 van 5 juli 1991.)
2 april 2009
F.2007.0070.F
nr. 234
Stuitende werking – Verjaring – Invordering en teruggave – Afstand.
Uit artikel 83 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde volgt dat de
stuitende werking van de afstand van de verlopen tijd der verjaring zowel ten aanzien van
de voldoening als ten aanzien van de teruggaaf van de belasting, de interesten en de
administratieve geldboeten door het enkele feit van die afstand verkregen is, zonder dat
hij gepaard moet gaan met de erkenning van de rechten van de schuldeiser. (Art. 83
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
2 april 2009
F.2007.0070.F
nr. 234
Zelfstandige groeperingen van personen – Dienstverlening aan de leden ervan –
Vrijstelling van B.T.W. – Vaststelling door de Koning – Geen bevoegdheidsoverschrijding
– Voorwaarde – Toepassing.
Door in artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit nr. 43 van 5 juli 1991 met betrekking tot
de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van
de door zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden verleende diensten, te
vermelden dat de in artikel 44, § 2, 1°bis, van voornoemd wetboek bedoelde vrijstelling
geldt ingeval de werkzaamheden van de groepering uitsluitend bestaan in het verrichten
van diensten rechtstreeks in het belang van de leden zelf, heeft de Koning zich ertoe
beperkt, zonder zijn bevoegdheid te overschrijden, een toepassingsvoorwaarde van die
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vrijstelling te regelen, aangezien uit die bepaling, en inzonderheid uit de daarin vervatte
voorwaarde dat de betrokken groeperingen van hun leden enkel de exacte terugbetaling
vorderen van hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven, volgt dat zij uitsluit dat de
dienstverlening waarop zij doelt door die groeperingen ook wordt verstrekt aan personen
die geen lid zijn. (Artikelen 2 en 44 K.B. nr 43 van 5 juli 1991.)
2 april 2009
F.2007.0070.F
nr. 234
Geschil – Territoriaal bevoegd hof van beroep.
De beslissing om de toepassing van art. 632, Ger. W. en van M.B. 10 juni 1985 te
weigeren, het Hof van Beroep te Luik onbevoegd te verklaren en de zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel te verwijzen, is niet naar recht verantwoord, aangezien noch de
artikelen 13 en 156, noch de artikelen 10 en 11 Gw., beletten dat bepaalde
belastingplichtigen die gevestigd zijn in de provincie Waals–Brabant, onder het
ontvangkantoor van de belasting over de toegevoegde waarde te Namen II vallen. (Art.
632 Gerechtelijk Wetboek.)
28 mei 2009
F.2007.0071.F
nr. 357
Fiscaal strafrecht – Valsheid en gebruik van valse stukken – Fiscale valsheid en gebruik
van fiscale valsheid – Begrip.
Terwijl artikel 196 Sw. ertoe strekt het vertrouwen van het publiek in geschriften te
beschermen, beoogt artikel 73bis BTW–Wetboek geen bescherming van de openbare
trouw maar de specifieke bestraffing van het valse stuk dat tot doel heeft de
belastingadministratie te misleiden met het oog op de berekening van de voormelde
belasting, de betaling ervan te vermijden of de verplichting daartoe uit te stellen; daaruit
volgt dat het gebruik van dat valse belastingstuk voortduurt tijdens het fiscale geschil,
wanneer het geen louter verweermiddel is maar ertoe strekt het oogmerk zelf van de
valsheid te verwezenlijken (Artikelen 196 en 197 Strafwetboek; Art. 73bis Wetboek van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
3 juni 2009
P.2008.1732.F
nr. 370
Intracommunautaire uitvoer, invoer, leveringen en verwervingen, alsook internationaal
vervoer – Goederen, verzonden of vervoerd buiten België maar binnen de Gemeenschap –
Vrijstellingen – Bewijs.
Het arrest dat beslist dat het inschrijvingsbewijs dat de verkoopfactuur en de stukken
betreffende de identiteit van de koper van het voertuig vervolledigt, samen met die
stukken een geheel van met elkaar overeenstemmende documenten vormt waaruit
ontegensprekelijk blijkt dat het litigieuze voertuig buiten België is vervoerd naar een land
van de Gemeenschap, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de belastingplichtige het
bewijs levert dat bij artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit nr 52 van 29 december
1992 vereist is opdat hij in aanmerking zou kunnen komen voor de vrijstelling, bedoeld in
artikel 39bis, eerste lid, 1°, BTW.–wetboek (Art. 39bis, eerste lid, 1° Wetboek van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde; Art. 3, eerste lid K.B. nr 52 van 29 dec. 1992.)
4 juni 2009
F.2008.0088.F
nr. 374
Richtlijn van de Raad – Aankoop – Aftrek van B.T.W. – Deelname aan een frauduleuze
verrichting – Belastingplichtige op de hoogte – Uitlegging door het H.v.J..
Het hof van beroep verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de belastingplichtige niet
het recht had de litigieuze belastingen af te trekken, wanneer het op het geschil de
uitlegging toepast die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft
gegeven van artikel 17 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting,
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volgens welke, wanneer op grond van objectieve gegevens bewezen is dat een levering is
gebeurd aan een belastingplichtige die wist of had moeten weten dat hij door zijn aankoop
deelnam aan een btw–fraude, de nationale rechter die belastingplichtige het recht op
aftrek moet weigeren, en oordeelt dat uit de gegevens die het ter beoordeling voorgelegd
kreeg, volgt dat de belastingplichtige wist dat hij door zijn aankopen deelnam aan een
door zijn leverancier opgezette frauduleuze verrichting (Art. 17 Zesde richtlijn
77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977.)
18 juni 2009
F.2007.0082.F
nr. 419
Valse facturen – Aankoop – Fictief B.T.W.–bedrag op de facturen vermeld – Vermelde
belasting maakt deel uit van de belastbare grondslag – Hoofdelijkheid van de koper met
de belastingschuldige leverancier.
Het hof van beroep verantwoordt naar recht zijn beslissing dat, aangezien de leverancier
het juiste bedrag van de verschuldigde belasting niet op de litigieuze facturen had
vermeld, de koper, krachtens artikel 51, § 1, 1°, W.B.T.W. met de leverancier hoofdelijk
gehouden is tot voldoening ervan wanneer het oordeelt dat de administratie heeft bewezen
dat het bedrag van de btw die vermeld stond op de voor de verkoop aan koper opgemaakte
valse facturen fictief was; dat bedrag maakte, in werkelijkheid, deel uit van de belastbare
grondslag en in werkelijkheid werd nooit enige btw in rekening gebracht of ooit betaald.
(Artikelen 51 en 51bis Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
18 juni 2009
F.2007.0082.F
nr. 419
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting – Europese Richtlijn
77/388/EEG – Vervoer van organen en van monsters van menselijke oorsprong voor
ziekenhuizen en – Hoedanigheid van zelfstandige – Levering van menselijke organen,
menselijk bloed en moedermelk vrijgesteld van B.T.W. – Begrip – Hof van Cassatie.
Aangezien een vraag wordt opgeworpen naar de uitlegging van artikel 13, A, 1, d), van de
Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie
van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, dient aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen de prejudiciële vraag te worden gesteld of een
activiteit van vervoer van organen en monsters van menselijke oorsprong, als zelfstandige
verricht voor ziekenhuizen en laboratoria, een levering van menselijke organen, menselijk
bloed en moedermelk is, die door voornoemd artikel 13, A, 1, d), wordt vrijgesteld van
btw.
18 juni 2009
F.2008.0013.F
nr. 420
Intracommunautaire verwerving van goederen – Toepassingsgebied – Gelijkstelling.
Uit de artikelen 25quater, § 1 en 12bis, eerste en tweede lid, 6° en 7°, W.B.T.W., volgt dat
de gelijkstelling met een intracommunautaire verwerving, van een goed onder
bezwarende titel, veronderstelt dat een belastingplichtige een goed, dat hij zelf of voor
eigen rekening voor bedrijfsdoeleinden heeft verzonden of vervoerd, bestemt voor zijn
bedrijfsdoeleinden
25 september 2009
F.2008.0023.F
nr. 528
Bewarende maatregelen – Invordering gevraagd door een Lidstaat van de EEG –
Richtlijn 76/308/EEG van de EG–Raad – Wet 20 juli 1979 – Aangezochte Belgische
autoriteit – Betwiste invordering.
Uit artikel 12, eerste lid, Wet 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de
invordering van schuldvorderingen in de Europese Economische Gemeenschap, die
voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het
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Europees Oriëntatie– en Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van
landbouwheffingen en douanerechten, volgt dat de aangezochte Belgische autoriteit, in
het kader van de uitvoering van een dergelijk verzoek tot invordering, net als voor
schuldvorderingen die in het Rijk zijn ontstaan, bewarende maatregelen kan nemen
wanneer de schuldvordering of de uitvoerbare titel die de invordering mogelijk maakt, in
de loop van de procedure betwist worden, zelfs wanneer de buitenlandse verzoekende
autoriteit geen enkele nieuwe aanvraag daartoe indient; artikel 17 van de wet, dat de
omzetting is van artikel 13 van de richtlijn 76/308/E.E.G. van 15 maart 1976 van de Raad
van de Europese Gemeenschappen betreffende de wederzijdse bijstand inzake de
invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken
van het financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie– en Garantiefonds voor de
Landbouw, alsmede van landbouwheffingen en douanerechten, is, conform de richtlijn, in
dit geval niet van toepassing
25 september 2009
F.2007.0004.F
nr. 526
Weigering – Geen bewijskrachtige stukken – Latere overlegging – Vrijstelling – Controle.
Het bestreden arrest is niet naar recht verantwoord, wanneer het weigert om een
belastingplichtige vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde, op grond
dat de administratie, op het tijdstip van de controle die aanleiding gaf tot het proces–
verbaal en tot de litigieuze dwangsom, niet in het bezit was van een geheel van stukken
waaruit bleek dat de belastingplichtige kon worden vrijgesteld van belasting op de
litigieuze verkopen, aangezien hij pas heel wat later het initiatief heeft genomen om die
bewijzen te verzamelen en deze aan de administratie te overhandigen (Artikelen 22, § 8,
en 28quater, A, b) Zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977; vóór de
wijziging ervan bij de Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 nov. 2006 betreffende
het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde; Artikelen 1 tot
3 K.B. nr 52 van 29 dec. 1992; Art. 39bis, eerste en tweede lid Wetboek van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde.)
25 september 2009
F.2008.0009.F
nr. 527
Verzet tegen dwangbevel – Recht op hoger beroep – Verplichting tot consignatie –
Afwijzing – Beperkingen.
Artikel 92 van het B.T.W.–Wetboek, dat het recht van hoger beroep tegen de rechterlijke
beslissing waarbij het verzet tegen het dwangbevel is afgewezen, onderwerpt aan de
verplichting het bedrag van de verschuldigde sommen in consignatie te geven, beperkt het
recht hoger beroep in te stellen maar niet op een wijze die onevenredig het recht van de
belastingplichtige zich tot de rechter te wenden bemoeilijkt (Art. 92, eerste, tweede en
derde lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
15 oktober 2009
F.2008.0001.N
nr. 585
Overdracht van een handelszaak – Levering van goederen – Niet als levering beschouwde
overdrachten – Overdracht van een algemeenheid van goederen of van een
bedrijfsafdeling – Begrip – Werkingssfeer.
Artikel 442bis, W.I.B.(1992) en artikel 11, W.B.T.W. zijn op dezelfde overdrachten van
toepassing, met name op de overdracht van een algemeenheid van goederen of op de
overdracht van een bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid en deze begrippen hebben in
beide wetsbepalingen dezelfde inhoud; de overdracht van een handelszaak is een
overdracht van een algemeenheid van goederen of een overdracht van een bedrijfsafdeling
in de zin van de voornoemde wettelijke bepalingen indien alle elementen die nodig zijn
voor de exploitatie van de handelszaak worden overgedragen zonder dat noodzakelijk
vereist is dat alle handelsvorderingen en schulden en het recht op de huurceel in de
overdracht begrepen zijn (Art. 442bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 11
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Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
15 oktober 2009
F.2008.0025.N

nr. 586

Invordering – Rechtsvordering – Verjaring – Oorsprong – Bewijskrachtige gegevens
waarvan de administratie kennis gekregen heeft.
Uit artikel 81bis, § 1, derde lid, 3°, van het Wetboek van de belastingen over de
toegevoegde waarde, meer bepaald uit de woorden "waarvan de administratie kennis
gekregen heeft" kan niet worden afgeleid dat de bewijskrachtige gegevens waarop de
BTW–administratie zich kan beroepen om de belasting in te vorderen, afkomstig moeten
zijn van een andere administratie of van derden (Art. 81bis, § 1, derde lid, 3° Wetboek
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
27 november 2009
F.2008.0084.F
nr. 705
Machtiging van de gewestelijk directeur – Belastingambtenaren – Aangifte bij de
procureur des Konings – Gemeenrechtelijke misdrijven – Toepassingsgebied.
Art. 29, tweede lid, Sv., verbiedt de in deze bepaling vermelde ambtenaren om, zonder
machtiging van de gewestelijk 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, strafbaar zijn; de exceptie van niet–ontvankelijkheid
van de vervolgingen die daaruit voortvloeit kan niet op de gemeenrechtelijke misdrijven
worden toegepast. (Art. 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
23 december 2009
P.2009.1179.F
nr. 783
Belastingambtenaren – Aangifte bij de procureur des Konings – Belastingfraude.
Art. 29, tweede lid, Sv., slaat op de feiten die ter kennis van het parket worden gebracht
door de ambtenaren die het aanwijst en niet op de inlichtingen die de procureur des
Konings in de uitoefening van zijn algemene vervolgingsopdracht vraagt en verkrijgt, ook
al worden de feiten die de belastingadministratie of de in het geding betrokken personen
kennen, niet verduidelijkt door het vooronderzoek dat die magistraat heeft opgestart (Art.
29, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
23 december 2009
P.2009.1179.F
nr. 783

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN
GELIJKGESTELDE)
Onverschuldigde betaling – Vordering tot terugbetaling.
De terugbetaling van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen die niet
verschuldigd zijn, moet worden gevorderd binnen de in de artikelen 272, 274 en 277 van
het W.I.B. (1964) vermelde korte termijnen. (Art. 2 Wetboek van de met de
Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen; Artikelen 272, 274 en 277 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964.)
12 november 2009
F.2008.0026.N
nr. 658
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BENELUX
PREJUDICIELE GESCHILLEN
Verplichting – Prejudicieel geschil – Betekening – Dwangsomrechter – Verbeurte –
Rechter in hoger beroep – In hoger beroep – Tussenperiode – Dwangsom – Hof van
Cassatie – Beslissingen – In eerste aanleg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of, indien de rechter in hoger beroep heeft te gelden
als de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, de dwangsom niet kan worden verbeurd
in de periode tussen de betekening van de uitvoerbare beslissing van de rechter in eerste
aanleg en de betekening van de beslissing in hoger beroep ook al heeft die dwangsom
betrekking op een veroordeling die in hoger beroep wordt bevestigd, stelt het een
prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof.
6 maart 2009
C.2007.0423.N
nr. 177
Uitvoerbare titel – Bevoegdheid – Nieuwe omstandigheid die geen overmacht vormt –
Executierechter – Werkzaamheid – Eenvormige wet op de dwangsom – Dwangsom –
Verplichting voor het Hof.
Wanneer de beoordeling van de gegrondheid van een middel de interpretatie vereist van
de artikelen 3 en 4, eerste lid, van de Bijlage bij de Benelux–Overeenkomst houdende
eenvormige wet betreffende de dwangsom, in zoverre zij de vraag doet rijzen of die
artikelen in die zin moeten worden uitgelegd dat ze eraan in de weg staan dat de
executierechter, bij het opduiken van een nieuwe gebeurtenis die geen overmacht vormt,
kan nagaan of de titel waarbij de dwangsom werd bevolen werkzaam en uitvoerbaar blijft,
is het Hof van Cassatie verplicht die vraag voor te leggen aan het Benelux–Gerechtshof
12 maart 2009
C.2007.0282.F
nr. 195
Teken – Verplichting – Mogelijkheid – Vraag om uitlegging – Verval – Merk – Benelux–
Verdrag intellectuele eigendom – Bescherming – Hof van Cassatie – Benelux Merkenwet
– Benelux–Gerechtshof – Gebruik.
Wanneer een vraag om uitlegging voor het Hof van Cassatie rijst, waarvoor het Benelux–
Gerechtshof als enige bevoegd is om ze te beantwoorden, zoals de vraag of artikel 12
BMW, enerzijds, artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8
BVIE, zo moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het
eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen voor het gebruik
van dat teken ten aanzien van een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken
te gebruiken, stelt het Hof die vraag aan het Benelux–Gerechtshof
3 april 2009
C.2007.0447.N
nr. 235
Verplichting – Hoofdveroordeling – Macht van de rechter – Aanvang – Verbeurte –
Uitvoeringstermijn – Dwangsomtermijn – Dwangsom – Duur – Hof van Cassatie –
Grenzen – Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 1, lid 3 en lid 4, van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer de
rechter een hoofdveroordeling uitspreekt en hiervoor een uitvoeringstermijn bepaalt vanaf
het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling en daarbij een dwangsom oplegt per
dag vertraging in de uitvoering, de termijn die voor de uitvoering is toegestaan, ook geldt
als termijn die door de rechter wordt toegestaan voor het verbeuren van de dwangsom en
die, wat de dwangsom betreft, pas begint te lopen vanaf de betekening, zodat de rechter
niet vermag te beslissen dat geen of slechts een kortere termijn voor het verbeuren van de
dwangsom wordt toegestaan, dan die welke bepaald is voor de uitvoering van de
hoofdveroordeling vanaf het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling en die wat
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de dwangsom betreft pas begint te lopen vanaf de betekening, stelt het Hof een
prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof
24 december 2009
C.2006.0639.N
nr. 785
Verplichting – Hoofdveroordeling – Stilzwijgen van de rechter – Verbeurte –
Uitvoeringstermijn – Dwangsomtermijn – Dwangsom – Hof van Cassatie – Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of, indien de rechter vermag te beslissen dat geen of
slechts een kortere termijn voor het verbeuren van de dwangsom wordt toegestaan dan die
welke bepaald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling vanaf het in kracht van
gewijsde treden van de veroordeling, uit het stilzwijgen van de rechter omtrent de termijn
voor het verbeuren van de dwangsom moet worden afgeleid dat de termijn die bepaald is
voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, ook geldt als termijn die wordt toegestaan
voor het verbeuren van de dwangsom en die wat de dwangsom betreft pas begint te lopen
vanaf de betekening, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof
24 december 2009
C.2008.0073.N
nr. 786
Verplichting – Mogelijkheid – Hoofdveroordeling – Verbeurte – Uitvoeringstermijn –
Dwangsomtermijn – Langer dan de uitvoeringstermijn – Dwangsom – Hof van Cassatie –
Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet aldus moet
worden uitgelegd dat wanneer de rechter een termijn bepaalt om de hoofdveroordeling uit
te voeren vanaf het ogenblik dat de hoofdveroordeling in kracht van gewijsde is getreden,
dit artikel verhindert dat de rechter een langere termijn voor het verbeuren van de
dwangsom toestaat berekend vanaf de betekening van de beslissing dan de termijn
toegestaan voor de uitvoering, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Benelux–
Gerechtshof
24 december 2009
C.2008.0073.N
nr. 786
Verplichting – Hoofdveroordeling – Macht van de rechter – Aanvang – Verbeurte –
Uitvoeringstermijn – Dwangsomtermijn – Dwangsom – Duur – Hof van Cassatie –
Grenzen – Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 1, lid 3 en lid 4, van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer de
rechter een hoofdveroordeling uitspreekt en hiervoor een uitvoeringstermijn bepaalt vanaf
het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling en daarbij een dwangsom oplegt per
dag vertraging in de uitvoering, de termijn die voor de uitvoering is toegestaan, ook geldt
als termijn die door de rechter wordt toegestaan voor het verbeuren van de dwangsom en
die, wat de dwangsom betreft, pas begint te lopen vanaf de betekening, zodat de rechter
niet vermag te beslissen dat geen of slechts een kortere termijn voor het verbeuren van de
dwangsom wordt toegestaan, dan die welke bepaald is voor de uitvoering van de
hoofdveroordeling vanaf het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling en die wat
de dwangsom betreft pas begint te lopen vanaf de betekening, stelt het Hof een
prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof
24 december 2009
C.2008.0073.N
nr. 786
Verplichting – Mogelijkheid – Hoofdveroordeling – Verbeurte – Uitvoeringstermijn –
Dwangsomtermijn – Langer dan de uitvoeringstermijn – Dwangsom – Hof van Cassatie –
Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet aldus moet
worden uitgelegd dat wanneer de rechter een termijn bepaalt om de hoofdveroordeling uit
te voeren vanaf het ogenblik dat de hoofdveroordeling in kracht van gewijsde is getreden,
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dit artikel verhindert dat de rechter een langere termijn voor het verbeuren van de
dwangsom toestaat berekend vanaf de betekening van de beslissing dan de termijn
toegestaan voor de uitvoering, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Benelux–
Gerechtshof
24 december 2009
C.2006.0639.N
nr. 785
Verplichting – Hoofdveroordeling – Stilzwijgen van de rechter – Verbeurte –
Uitvoeringstermijn – Dwangsomtermijn – Dwangsom – Hof van Cassatie – Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of, indien de rechter vermag te beslissen dat geen of
slechts een kortere termijn voor het verbeuren van de dwangsom wordt toegestaan dan die
welke bepaald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling vanaf het in kracht van
gewijsde treden van de veroordeling, uit het stilzwijgen van de rechter omtrent de termijn
voor het verbeuren van de dwangsom moet worden afgeleid dat de termijn die bepaald is
voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, ook geldt als termijn die wordt toegestaan
voor het verbeuren van de dwangsom en die wat de dwangsom betreft pas begint te lopen
vanaf de betekening, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof
24 december 2009
C.2006.0639.N
nr. 785

VERDRAGSBEPALINGEN
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Betrokken persoon van
Belgische nationaliteit – Artikel 5.1 – Berusting in vonnis dat aan het aanhoudingsbevel
ten grondslag ligt op een ogenblik dat het Benelux–verdrag van toepassing is – Benelux–
Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken.
Artikel 5.1 Benelux–verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken,
luidens hetwelk de verdragsluitende partijen hun onderdanen niet uitleveren, is niet
toepasselijk op een door Nederland uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel dat onder
de bepalingen valt van de Wet Europees Aanhoudingsbevel; de omstandigheid dat werd
berust in het vonnis dat aan een door Nederland uitgevaardigd Europees
aanhoudingsbevel ten grondslag ligt, op een ogenblik waarop artikel 5.1 Benelux–verdrag
aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken nog van toepassing was, doet
daaraan niet af
14 juli 2009
P.2009.1075.N
nr. 456

BEROEPSGEHEIM
Draagwijdte – Tolk die de politiediensten bijstaat – Onderzoek in strafzaken.
Een tolk die de politiediensten naar aanleiding van een opsporingsonderzoek of een
gerechtelijk onderzoek bijstand verleent, verleent zijn medewerking aan zulk onderzoek
en is aldus zelf wegens schending van het beroepsgeheim strafbaar wanneer hij het
geheim dat hij in de uitoefening van zijn opdracht verneemt, schendt door dit ter kennis te
brengen van derden; hij kan evenwel de door hem aldus verkregen vertrouwelijke
informatie delen met andere personen die aan dezelfde geheimhoudingsplicht zijn
onderworpen en die optreden met dezelfde doelstelling, te weten met het oog op de
waarheidsvinding, en ten aanzien van een zelfde opdrachtgever, met name het openbaar
ministerie of een onderzoeksrechter in wiens belang de informatie wordt verstrekt. (Art.
458 Strafwetboek; Artikelen 28quinquies, § 1, en 57, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
6 oktober 2009
P.2009.0814.N
nr. 559
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Schending – Afluisteren van telefoongesprekken – Telefoongesprek van de beklaagde met
het secretariaat van een advocatenkantoor – Het maken van een afspraak – Niet–
vertrouwelijk karakter van het gezegde.
Wanneer de afluistermaatregel uitsluitend de draagbare telefoon van de beklaagde betrof
en uit de transcriptie van het telefoongesprek tussen hem en een advocatenkantoor blijkt
dat hij met een bediende heeft gesproken, dat de inhoud geen verband houdt met de feiten
waarvan hij werd verdacht de dader te zijn en dat bij die gelegenheid geen enkele
vertrouwelijke mededeling met betrekking tot die feiten werd gedaan, kan de rechter
wettig beslissen dat het feit van de naam te vernemen waaronder de beklaagde zich
voorstelde, door middel van de transcriptie van het gesprek dat hij voerde met het
secretariaat van een advocatenkantoor om een afspraak te maken voor zijn broer, het
beroepsgeheim niet schendt.
14 oktober 2009
P.2009.1279.F
nr. 583
Beroepsgeheim van hij die optreedt bij de toepassing van de belastingswetten – Fiscale
ambtenaar die binnen de uitoefening van zijn ambt blijft – Toepassing –
Inkomstenbelastingen.
Blijft binnen de uitoefening van zijn ambt de fiscale ambtenaar die aan de
belastingplichtige op diens adres of vermoedelijk adres brieven toezendt die betrekking
hebben op de uitvoering van dit ambt; de omstandigheid dat de geadresseerde dit adres en
daarbij zijn hoedanigheid van rijksinwoner betwist, doet daaraan niet af (Art. 337, eerste
lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
20 oktober 2009
P.2009.0846.N
nr. 596
Beroepsgeheim van hij die optreedt bij de toepassing van de belastingswetten – Fiscale
ambtenaar die binnen de uitoefening van zijn ambt blijft – Artikel 337, derde lid, Wetboek
van Inkomstenbelastingen 1992 – Inkomstenbelastingen.
Artikel 337, derde lid, WIB 1992 dat bepaalt dat de ambtenaren van de administratie der
directe belastingen hun ambt eveneens uitoefenen wanneer zij met betrekking tot de
fiscale toestand van een belastingplichtige een vraag om raadpleging, uitleg of
mededeling inwilligen van de echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt
ingevorderd, betreft enkel de erin vermelde raadpleging, uitleg of mededeling aan de
echtgenoot van de belastingplichtige en stelt voor het overige geen bijkomende
voorwaarde aan de uitvoering van de opdracht van de fiscale ambtenaar zoals bepaald in
artikel 337, eerste lid, WIB 1992
(Art. 337, eerste en derde lid Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
20 oktober 2009
P.2009.0846.N
nr. 596

BEROEPSVERENIGINGEN
Hoger beroep – Tuchtorganen – Hoedanigheid – Beroepsinstituut voor de
dienstverlenende intellectuele beroepen – Rechtskundig assessor – Wrakingsprocedure –
Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten – Advies.
In een procedure tot wraking die in het kader van een tuchtzaak volgens de regels van de
artikelen 828 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek moet verlopen, kunnen niet als
partij worden beschouwd de organen die over de tuchtzaak moeten oordelen of die over
de zaak krachtens de wet een advies moeten uitbrengen; dit geldt onder meer voor de
rechtskundig assessor die, in het wrakingincident ingesteld door de beroepsbeoefenaar,
voor de kamer van beroep (zoals deze van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders
en fiscalisten) wordt gehoord in zijn advies; het feit dat de rechtskundig assessor hoger
beroep kan instellen staat hieraan niet in de weg. (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek;
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Artikelen 59 en 66 K.B. 27 nov. 1985.)
1 oktober 2009
D.2008.0025.N

nr. 545

Uitvoerende kamer – Afwezigheid – Ontvankelijkheid – Wraking – Griffie –
Beroepsinstituut voor de dienstverlenende intellectuele beroepen – Beroepsinstituut van
erkende boekhouders en fiscalisten – Neerlegging ter zitting – Akte – Lid.
De akte van de wraking van een lid van een uitvoerende kamer van een beroepsinstituut
voor de dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals het Beroepsinstituut van erkende
boekhouders en fiscalisten, kan, bij gebrek aan specifieke griffie–organisatie, in de
lokalen van het instituut worden neergelegd, weze dit op de zitting. (Artikelen 833 en 835
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 63, 65 en 66 K.B. 27 nov. 1985.)
1 oktober 2009
D.2008.0025.N
nr. 545

BEROEPSZIEKTE
Recht – Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid – Zwangere werkneemster –
Zwangerschapsverlof – Periode erna – Vergoedingen – Arbeidsongeschiktheid.
Wanneer een aanvraag tot tijdelijke stopzetting van de activiteiten tijdens de
zwangerschap van de werkneemster ingediend wordt, heeft de zwangerschap tot gevolg
dat het recht op de vergoedingen tijdens die zwangerschap beperkt wordt tot de periode
die valt tussen het begin ervan en het begin van de zeven weken die voorafgaan aan de
vermoedelijke datum van de bevalling; zelfs bij gebrek aan hernieuwing van de aanvraag
na de bevalling, leidt die aanvraag, in voorkomend geval, tot de betaling van de
vergoedingen voor tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid na de voormelde periode
van het zwangerschapsverlof (Art. 37 Wetten betreffende de schadeloosstelling voor
beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970; Art. 1 K.B. 9 maart 1965.)
11 mei 2009
S.2007.0112.F
nr. 307

BERUSTING
Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing – Toezicht van het Hof –
Bevoegdheid van de rechter.
Hoewel de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waarop hij zijn
beslissing omtrent de stilzwijgende berusting van een partij in een rechterlijke beslissing
grondt, dient het Hof evenwel na te gaan of de rechter uit die vaststellingen wettig een
dergelijke berusting heeft kunnen afleiden
23 april 2009
C.2008.0038.F
nr. 273
Stilzwijgende berusting – Betekening zonder voorbehoud – Burgerlijke zaken – Begrip –
Vonnis – Rechterlijke beslissing.
De stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing kan alleen worden afgeleid uit
bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt dat de partij het
vast en ondubbelzinnig voornemen heeft haar instemming te betuigen met de gewezen
beslissing; de betekening, zelfs zonder voorbehoud, van een vonnis houdt niet in dat in dat
vonnis wordt berust (Artikelen 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek.)
18 september 2009
C.2008.0333.F
nr. 510
Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing – Afstand van rechtsmiddel.
De afstand van het recht om een rechtsmiddel in te stellen moet strikt worden uitgelegd en
mag slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn (Art.
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1045, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2009
C.2008.0336.N

nr. 602

Ontvankelijkheid – Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing – Afstand van
rechtsmiddel – Cassatieberoep enkel tegen een eindarrest – Later cassatieberoep tegen
een herroepingsarrest.
Het verlenen van medewerking, onder voorbehoud, aan een in een arrest van herroeping
van het gewijsde bevolen instaatstelling en aan de behandeling van de zaak zelf, het enkel
betekenen van het arrest over de zaak zelf en het enkel richten van een eerste
cassatieberoep tegen dit laatste arrest en niet tegen het herroepingsarrest volstaat niet om
een stilzwijgende berusting in dat herroepingsarrest af te leiden, zodat het later
cassatieberoep tegen dat herroepingsarrest ontvankelijk is. (Art. 1045, derde lid
Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2009
C.2008.0336.N
nr. 602

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
INTERNERING
Verplichting – Onderzoeksgerecht – Vorderingen tot internering – Verschijning op de
rechtszitting – Aanwezigheid van de voorlopige bewindvoerder van de
inverdenkinggestelde – Regeling van de rechtspleging – Bijstand van een advocaat.
Ofschoon artikel 28 Wet Bescherming Maatschappij bepaalt dat de rechter alleen over een
verzoek tot internering kan beslissen ten aanzien van personen die bijgestaan worden door
een advocaat, bepalen noch artikel 488bis–a tot k B.W., noch de artikelen 29 en 30 van de
voormelde wet, noch enige andere wettelijke bepaling, dat over een dergelijke vordering
alleen in aanwezigheid van de voorlopige bewindvoerder van de inverdenkinggestelde
kan worden beslist, wanneer die vooraf aan laatstgenoemde is toegewezen.
8 april 2009
P.2009.0115.F
nr. 249
Redengeving – Hof van assisen – Geestesstoornis op het ogenblik van het vonnis.
Het hof van assisen dat vaststelt dat uit de houding van de eiseres een gemis aan
verantwoordelijkheidsbesef blijkt, dat zij kan verhelpen door tijdens het uitzitten van haar
straf aan zichzelf te werken, geeft aldus de redenen aan waarom de
toepassingsvoorwaarden Wet Bescherming Maatschappij niet verenigd zijn.
6 mei 2009
P.2009.0166.F
nr. 297

COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
Bezoek van de plaats van de internering – Doel.
Het door artikel 18, eerste lid, Wet Bescherming Maatschappij bedoelde plaatsbezoek
beoogt de mogelijkheid voor de commissie om zich te gaan vergewissen van de toestand
van de geïnterneerde, zulks met het oog op een eventuele invrijheidstelling; dit heeft niets
uitstaande met een controle op de opsluitingomstandigheden van de geïnterneerde. (Art.
18, eerste lid Wet Bescherming Maatschappij.)
2 juni 2009
P.2009.0586.N
nr. 367
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beslissing betreffende de tenuitvoerlegging van de
beschikking tot internering.
Tegen de beslissingen van de commissie en de Hoge Commissie tot bescherming van de
maatschappij betreffende de tenuitvoerleggingen van de beschikkingen tot internering
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staat geen hoger beroep of cassatieberoep open (Artikelen 14 tot 17 Wet Bescherming
Maatschappij.)
2 juni 2009
P.2009.0586.N
nr. 367
Aard – Beslissing waarbij de plaatsing van de geïnterneerde in een privé–inrichting
wordt gelast of geweigerd.
De beslissingen van de commissie en de Hoge Commissie tot Bescherming van de
Maatschappij waarbij de plaatsing van de geïnterneerde in een privé–inrichting wordt
gelast of geweigerd, maken slechts een uitvoeringsmodaliteit van de internering uit en zijn
derhalve niet vatbaar voor hoger beroep of cassatieberoep. (Artikelen 14, eerste en
tweede lid Wet Bescherming Maatschappij; Artikelen 19bis, eerste en tweede lid, en 19ter
Wet Bescherming Maatschappij.)
2 juni 2009
P.2009.0735.N
nr. 368

HOGE COMMISSIE
Beoordeling van de geestestoestand van een geïnterneerde – Beoordeling of de
voorwaarden van reclassering vervuld zijn – Nieuwe vervolgingen na een eerdere
internering – Oordeel van de feitenrechter dat betrokkene op het ogenblik van de
uitspraak niet in ernstige staat van geestesstoornis verkeert.
De Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij beoordeelt op onaantastbare
wijze, in feite, of de geestestoestand van de geïnterneerde voldoende verbeterd is en of de
voorwaarden van reclassering vervuld zijn; de omstandigheid dat in een andere zaak
wordt geoordeeld dat de betrokkene op het ogenblik van de uitspraak niet meer in een
ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid verkeert, die hem ongeschikt
maakt tot het controleren van zijn daden, staat niet eraan in de weg dat de voormelde
commissie nadien anders oordeelt over de geestestoestand van de geïnterneerde (Art. 18
Wet Bescherming Maatschappij.)
27 januari 2009
P.2008.1816.N
nr. 70
Aard – Beslissing waarbij de plaatsing van de geïnterneerde in een privé–inrichting
wordt gelast of geweigerd.
De beslissingen van de commissie en de Hoge Commissie tot Bescherming van de
Maatschappij waarbij de plaatsing van de geïnterneerde in een privé–inrichting wordt
gelast of geweigerd, maken slechts een uitvoeringsmodaliteit van de internering uit en zijn
derhalve niet vatbaar voor hoger beroep of cassatieberoep. (Artikelen 14, eerste en
tweede lid Wet Bescherming Maatschappij; Artikelen 19bis, eerste en tweede lid, en 19ter
Wet Bescherming Maatschappij.)
2 juni 2009
P.2009.0735.N
nr. 368
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Beslissing betreffende de tenuitvoerlegging van de
beschikking tot internering.
Tegen de beslissingen van de commissie en de Hoge Commissie tot bescherming van de
maatschappij betreffende de tenuitvoerleggingen van de beschikkingen tot internering
staat geen hoger beroep of cassatieberoep open (Artikelen 14 tot 17 Wet Bescherming
Maatschappij.)
2 juni 2009
P.2009.0586.N
nr. 367
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BESLAG
BEWAREND BESLAG
Vereisten – Beslag op zeeschip.
Het specifiek stelsel van bewarend beslag op een zeeschip, waarbij, na verlof van de
bevoegde rechterlijke autoriteit, op grond van de loutere allegatie van een zeevordering op
een zeeschip bewarend beslag kan worden gelegd, impliceert dat het schip op ogenblik
van het beslag als een zeeschip kan worden beschouwd; de omstandigheid dat het schip
op het ogenblik van het ontstaan van een zeevordering een zeeschip was, belet niet dat het
later definitief verlies van deze hoedanigheid, het leggen van een bewarend scheepsbeslag
op dit schip in de weg staat (Artikelen 1468 en 1469 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 1,
2, 3.)
27 februari 2009
C.2007.0036.N
nr. 162
Zeeschip – Beslag op zeeschip.
Als "zeeschip", waarop het specifiek stelsel van bewarend beslag van toepassing is, moet
worden beschouwd, ieder vaartuig dat geschikt is om de zee te bevaren en daartoe
bestemd is, ook al wordt het niet gebruikt of is het niet bestemd tot enige winstgevende
verrichting van scheepvaart op de zeewateren, zoals bedoeld in artikel 1 van de Zeewet;
de in dit artikel gegeven omschrijving van het begrip zeeschip is immers niet van
toepassing op de bepalingen van het Ger. W. betreffende het bewarend beslag op
zeeschepen en binnenschepen; het schip, dat door beschadigingen zijn bestemming voor
de zeevaart definitief heeft verloren, kan niet meer worden beschouwd als een zeeschip
(Artikelen 1468 en 1469 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 1, 2, 3.)
27 februari 2009
C.2007.0036.N
nr. 162
Bewarend beslag onder derden – Gevolg voor het vermogen van de derde–beslagene –
Bevoegdheid van de rechter.
Uit de artikelen 1445, eerste lid, en 1451 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook uit de
collectieve aard van het beslag, volgt dat de derde–beslagene, wegens het bewarend
beslag onder derden, niet meer kan beschikken over alle bedragen die hij aan de beslagene
verschuldigd is en dat de rechter, behoudens het akkoord van de partijen, wanneer de
voorwaarden vervuld zijn om een dergelijk beslag te leggen, de opheffing van het
bewarend beslag onder derden niet mag bevelen voor het bedrag dat de schuldvordering
van de beslaglegger te boven gaat (Artikelen 1445, eerste lid, en 1451 Gerechtelijk
Wetboek.)
13 november 2009
C.2008.0322.F
nr. 662
Verklaring – Bewarend beslag onder derden – Begrip – Kredietopening.
Een kredietopening verleent aan de kredietnemer een persoonlijk recht om, op zijn
verzoek, gebruik te maken van de door de kredietovereenkomst toegekende kredietruimte;
een dergelijke overeenkomst doet geen voor beslag vatbare schuldvordering ontstaan
waarvan de kredietgever melding moet maken in zijn verklaring als derde–beslagene
(Artikelen 1452, 1539 en 1542 Gerechtelijk Wetboek.)
26 november 2009
C.2009.0063.N
nr. 702

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
Overschrijving – Indeplaatsstelling – Uitvoerend beslag op onroerend goed.
De indeplaatsstelling in de zin van artikel 1610 van het Gerechtelijk Wetboek kan nog
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worden toegestaan zolang de overschrijving van het beslag gelegd door de vervolgende
schuldeiser niet is doorgehaald (Artikelen 1571, 1610 en 1612 Gerechtelijk Wetboek.)
30 januari 2009
C.2006.0011.N
nr. 81
Aard – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Vordering tot indeplaatsstelling – Niet
gesteund op verstandhouding of bedrog – Derdenverzet – Vonnis – Uitvoerend beslag op
onroerend goed.
Wanneer de vordering niet gesteund is op verstandhouding of bedrog, maakt het vonnis
van de beslagrechter, oordelend op het derdenverzet tegen de beslissing inzake
indeplaatsstelling een vonnis uit als bedoeld in artikel 1624, eerste lid, 1° van het
Gerechtelijk Wetboek, waartegen geen hoger beroep kan ingesteld worden (Art. 1624,
eerste lid, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
30 januari 2009
C.2006.0011.N
nr. 81
Regelmatigheid – Zetelakkoord tussen België en de Groep van Staten in Afrika, het
Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee – Bepaling nog niet van toepassing –
Goedkeuringswet – Werking van de wet in de tijd – Uitvoerend beslag onder derden –
Toepasselijke bepaling.
Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het, om de regelmatigheid
van een uitvoerend beslag onder derden te bekritiseren, de schending aanvoert van een
zetelakkoord dat in de Belgische rechtsorde tien dagen na de bekendmaking van de
goedkeuringswet in het Belgisch Staatsblad, maar na het betwiste beslag, in werking is
getreden.
21 december 2009
C.2003.0328.F
nr. 768

ALLERLEI
Collectieve schuldenregeling – Partijen – Derdenverzet – Toelaatbaarheid –
Dagvaarding – Beslissing.
Derdenverzet tegen een beschikking van toelaatbaarheid tot de procedure van de
collectieve schuldregeling moet worden ingesteld met dagvaarding aan alle voor de
rechter die genoemde beschikking heeft gewezen tegenwoordige partijen, namelijk de
schuldenaar die als eisende partij optreedt en de eventuele eisende partijen, naast de
schuldbemiddelaar die door die beschikking is aangewezen. (Artikelen 1675/16 en 1125,
eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 mei 2009
C.2008.0311.F
nr. 317
Collectieve schuldenregeling – Vernietiging – Toelaatbaarheid – Beslissing.
De beslissing, die op derdenverzet een beschikking vernietigt om een schuldenaar tot de
collectieve schuldenregeling toe te laten, moet die vernietiging uitspreken ten aanzien van
alle partijen bij de zaak en de beslissing geldt voor alle schuldeisers van de schuldenaar.
(Art. 1130, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 mei 2009
C.2008.0311.F
nr. 317
Tegenstelbaarheid – Deskundig verslag – Geen dagvaarding ten gronde – Derde –
Beschikking – Beslag inzake namaak.
De bepaling dat de beschikking van de beslagrechter, verleend overeenkomstig artikel
1481 van het Gerechtelijk Wetboek, van rechtswege ophoudt gevolg te hebben, indien
binnen een maand na de verzending van het deskundig verslag, de beschrijving niet wordt
gevolgd door een dagvaarding ten gronde, houdt onder meer in dat het verslag niet kan
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worden ingeroepen tegen een derde, geen partij in de beslagprocedure inzake namaak, aan
wie, op grond van het verslag, namaak wordt verweten, in geval die derde niet binnen de
maand na de verzending van het deskundig verslag voor de rechtbank betreffende de zaak
zelf wordt gedagvaard (Art. 1488 Gerechtelijk Wetboek.)
1 oktober 2009
C.2008.0064.N
nr. 540
Misdrijf – Bestanddelen – Wegmaken van in beslag genomen voorwerpen – Belang.
Art. 507, eerste lid, Sw., straft de beslagene en allen die voorwerpen waarop tegen hem
beslag is gedaan, in zijn belang bedrieglijk vernietigen of wegmaken; de omstandigheid
dat een schuldvordering van een aandeelhouder op een vennootschap, waarop door een
derde beslag is gelegd, in kapitaal van deze vennootschap wordt omgezet, sluit niet uit dat
die aandeelhouder in zijn eigen belang heeft gehandeld (Art. 507, eerste lid
Strafwetboek.)
21 oktober 2009
P.2008.1334.F
nr. 597
Hoedanigheid – Misdrijf – Bestanddelen – Wegmaken van in beslag genomen voorwerpen
– Beklaagde.
Art. 507, eerste lid, Sw., straft de beslagene en allen die voorwerpen waarop tegen hem
beslag is gedaan, in zijn belang bedrieglijk vernietigen of wegmaken; de hoedanigheid
waarin een beklaagde wegens de voormelde telastlegging wordt vervolgd, maakt geen
deel uit van de bestanddelen van het misdrijf (Art. 507, eerste lid Strafwetboek.)
21 oktober 2009
P.2008.1334.F
nr. 597
Europese richtlijn – Verplichting – Bewijsmateriaal – Intellectuele eigendomsrechten –
Europees octrooi – Voorlopige beschrijvende maatregelen – Lidstaat – Voorwaarde –
Beslag inzake namaak.
De voorwaarde dat redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal moet worden overgelegd
door een rechthebbende, die de voorzitter van de rechtbank van koophandel of van de
rechtbank van eerste aanleg verzoekt maatregelen te verkrijgen tot beschrijving van
voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde
namaak aan te tonen, belet een lidstaat niet die voorwaarde te preciseren en te bepalen dat,
op dat verzoek, voorlopige maatregelen kunnen worden genomen als er aanwijzingen zijn
dat inbreuk wordt gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht. (Art. 1369bis/1, § 3
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 2 en 7 Richtlijn 2004/48/EEG van het Europees
Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuelle–
eigendomsrechten.)
26 november 2009
C.2008.0206.N
nr. 698
Intellectuele eigendomsrechten – Aanwijzingen van inbreuk – Beslag inzake namaak.
Met aanwijzingen dat de inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht
bedoelt de wetgever dat de verzoeker gegevens moet aanreiken die aannemelijk maken
dat zulke inbreuk zou kunnen worden gepleegd; de aangedragen feiten moeten van die
aard zijn dat zij, bij een beoordeling op het eerste gezicht, op zich of met elkaar in
verband gebracht, een vermoeden doen rijzen van een inbreuk of een dreiging van
inbreuk. (Art. 1369bis/1, § 3 Gerechtelijk Wetboek.)
26 november 2009
C.2008.0206.N
nr. 698

– 59 –
BETALING
Onteigening ten algemenen nutte – Provisionele onteigeningsvergoeding – Storting in de
Deposito– en Consignatiekas – Voorlopige vergoeding.
Door de storting van de provisionele onteigeningsvergoeding en van het bedrag van de
voorlopige vergoeding dat het bedrag van de provisionele vergoeding te boven gaat in de
Deposito– en Consignatiekas voldoet de onteigenaar in zoverre aan zijn
betalingsverplichting (Artikelen 9 en 15 Wet van 26 juli 1962 betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen
nutte; Art. 1239 Burgerlijk Wetboek.)
30 januari 2009
C.2007.0168.N
nr. 80
Wet betalingsachterstand – Vergoeding van handelstransacties – Toepassingsgebied –
Doel.
De wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
beoogt de achterstand tegen te gaan van contractuele betalingsverplichtingen die strekken
tot vergoeding voor geleverde goederen en diensten; de bepalingen ervan zijn derhalve
niet van toepassing op betalingsverplichtingen die strekken tot vergoeding van schade
wegens de ontbinding of de beëindiging van overeenkomsten die dergelijke transacties tot
voorwerp hebben. (Artikelen 2.1 en 3 Wet 2 aug. 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties.)
29 oktober 2009
C.2008.0448.N
nr. 627
Interesten – Wet betalingsachterstand – Toepassingsgebied – Moratoire interesten –
Doel.
De Wet Betalingachterstand, die beoogt de achterstand tegen te gaan van contractuele
betalingsverplichtingen die strekken tot vergoeding voor geleverde goederen en diensten,
is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties, doch is niet
van toepassing op betalingsverplichtingen die strekken tot vergoeding van schade wegens
de ontbinding of beëindiging van overeenkomsten die dergelijke transacties tot voorwerp
hebben. (Artikelen 2.1 en 3 Wet 2 aug. 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties.)
5 november 2009
C.2008.0520.N
nr. 642

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN
Subsidiair karakter – Betekening aan de woonplaats of aan de procureur des Konings –
Strafzaken – Betekening aan de persoon.
De betekening in strafzaken wordt geregeld in de artikelen 33 tot 37 en 40 Ger.W. en
gebeurt aan de geadresseerde, op iedere plaats waar de gerechtsdeurwaarder hem aantreft;
alleen wanneer zij niet aan de persoon kan worden gedaan, gebeurt zij aan de woonplaats,
aan de verblijfplaats of aan de gekozen woonplaats van de geadresseerde of, bij gebrek
daaraan, aan het parket.
29 april 2009
P.2009.0107.F
nr. 285
Betekening aan de procureur des Konings – De persoon aan wie betekend wordt is op het
ogenblik van de betekening aangehouden om andere redenen – Geldigheid.
De betekening aan de procureur des Konings is onbestaande wanneer de partij op wier
verzoek zij werd verricht de woon– of verblijfplaats kende of had moeten kennen van
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degene aan wie betekend wordt; uit de omstandigheid dat de beklaagde op het ogenblik
van de betekening van het vonnis aan de procureur des Konings, sedert meer dan vier
maanden voorlopig in diens arrondissement was aangehouden om andere redenen, kan de
rechter afleiden dat de procureur des Konings van die opsluiting weet had of had moeten
hebben en dat de akte bijgevolg aan de beklaagde in persoon had moeten worden
betekend in de strafinrichting waar hij verbleef
29 april 2009
P.2009.0107.F
nr. 285
Beoordeling door de rechter – Verblijfplaats.
De rechter beoordeelt in feite waar de verblijfplaats van een partij gelegen is, onder
voorbehoud van het toezicht door het Hof op de eerbiediging van het wettelijk begrip
verblijfplaats (Art. 36 Gerechtelijk Wetboek.)
4 november 2009
P.2009.0972.F
nr. 640

GERECHTSBRIEF
Wijziging – Gerechtelijke woonplaats – Geen melding – Burgerlijke zaken.
De wijziging van de gerechtelijke woonplaats van een partij tijdens de rechtspleging heeft
daarop geen weerslag zolang die partij nalaat de griffie en de wederpartij daarvan op de
hoogte te brengen (Art. 33 Gerechtelijk Wetboek.)
16 oktober 2009
C.2007.0212.F
nr. 589

IN HET BUITENLAND
Verordening 1348/2000 – Niet conforme betekening.
De Verordening 1348/2000 houdt geen expliciete sanctie in, in geval een betekening niet
zou beantwoorden aan alle formele vereisten die in de verordening bepaald zijn en de
verweerder niettemin verschijnt. In dit geval zijn de sancties die dergelijke
onvolmaaktheden betreffen, de sancties van het nationale recht van de Staat waarvoor de
zaak is gebracht. De sancties moeten beantwoorden aan de doelstellingen van de
verordening, met name de verzending van stukken te verbeteren en te versnellen, zonder
afbreuk te doen aan het recht van verdediging. De miskenning van een vorm van de
proceshandeling voorgeschreven door Verordening 1348/2000 brengt niet noodzakelijk de
onregelmatigheid van de betekening mee wanneer het doel van de betekening werd
bereikt en het nationale recht belangenschade vooropstelt. (Artikelen 1, 14 en 15
Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 mei 2000; zoals van toepassing voor de
wijziging door de Verordening E.G. nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de
Raad van 13 nov. 2007; Artikelen 860, eerste lid, 861 en 867 Gerechtelijk Wetboek; zoals
van toepassing vóór de wijziging door de Wet 26 april 2007.)
7 september 2009
C.2008.0221.N
nr. 479
Betekening aan de procureur des Konings – De persoon aan wie betekend wordt is op het
ogenblik van de betekening aangehouden om andere redenen – Verhoor in het buitenland
van de persoon aan wie betekend wordt – Geldigheid – Opsluiting in het buitenland.
De betekening aan de procureur des Konings is ongedaan wanneer de partij op wiens
verzoek zij werd verricht de woon– of verblijfplaats kende of diende te kennen van
degene aan wie betekend wordt; het feit dat de eiser in een gevangenis in het buitenland
werd verhoord, maakt van die inrichting niet de vermoedelijke verblijfplaats van
betrokkene voor de betekening van de verdere akten van de rechtspleging (Art. 40
Gerechtelijk Wetboek.)
4 november 2009
P.2009.0972.F
nr. 640
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ALLERLEI
Verstekvonnis dat enkel nog op de burgerlijke rechtsvordering uitspraak doet –
Bevoegdheid van het openbaar ministerie om die beslissing te doen betekenen –
Burgerlijke rechtsvordering – Strafzaken.
Wegens de aard van zijn bevoegdheden en die van het strafgerecht, kan het openbaar
ministerie de nodige maatregelen treffen met het oog op de voortzetting van de
rechtspleging tot aan de voltooiing ervan en heeft de procureur–generaal bij het hof van
beroep de hoedanigheid om een arrest te betekenen, zodat de regelmatige betekening
ervan de gewone verzettermijn doet ingaan, zelfs wanneer alleen de burgerlijke belangen
nog in het geding zijn
8 december 2009
P.2009.1271.N
nr. 727

BETICHTING VAN VALSHEID
Cassatieberoep – Arrest – Vernietiging.
Als het cassatieberoep tegen een arrest niet is verworpen, is de valsheidsvordering tegen
dit arrest zonder voorwerp (Art. 907 Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0345.N
nr. 147

BEVOEGDHEID EN AANLEG
ALGEMEEN
Arbeidsrechtbank – Artikel 579, 1°, Ger.W. – Draagwijdte ratione personae – Cursist in
opleiding in een onderneming – Materiële bevoegdheid – Toepassing.
Artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek dient in die zin te worden begrepen dat de
vorderingen betreffende de schade wegens arbeidsongevallen, wat betreft de bevoegdheid
van de arbeidsgerechten om daarvan kennis te nemen, niet 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, leerjongens of andere door de Koning
gelijkgestelde personen, waarop de Arbeidsongevallenwet wel toepasselijk is of krachtens
een andere wet toepasselijk is gemaakt (Art. 579, 1° Gerechtelijk Wetboek; Art. 126
Besluit van de Vlaamse Executieve 21 dec. 1988 houdende de organisatie van de
arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.)
30 november 2009
S.2004.0134.N
nr. 709

BELASTINGZAKEN
Appelrechter – Invordering van de belasting – Voorlopige tenuitvoerlegging –
Bevoegdheid – Beslissing tot opheffing – Beslag.
Artikel 300, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 staat eraan in de
weg dat de appelrechter de voorlopige tenuitvoerlegging beveelt van zijn beslissing om
een met het oog op de invordering van de belasting gedaan beslag op te heffen (Art. 300,
§ 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
6 november 2009
F.2008.0044.F
nr. 644
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Beslagrechter – Dwangbevel – Bevel – Reden – Miskenning – Bevoegdheid –
Omschrijving van de vordering – Nietigverklaring – Vordering – Taalgebruik in
bestuurszaken – Voorwerp – Aanslagbiljet.
De vordering tot nietigverklaring van het aanslagbiljet waarbij werd kennisgegeven van
een aanslag in de onroerende voorheffing, van het uitgevaardigde dwangbevel om de
invordering van die belasting te verzekeren en van het daaropvolgende bevel tot betaling,
alleen op grond dat die handelingen zijn gesteld met schending van de gecoördineerde
wetten op het taalgebruik in bestuurszaken, houdt geen verband met de aanslagprocedure
en met de met inkohiering van de aanslag en valt bijgevolg, in haar geheel, onder de
bepalingen betreffende de invordering van de belasting (Art. 1395 Gerechtelijk
Wetboek.)
13 november 2009
C.2008.0545.F
nr. 663

BURGERLIJKE ZAKEN
Vernietiging – Rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep – Politierechtbank bevoegd –
Bevoegde rechtbank – Aanleg – Verwijzing – Verkeersongeval.
Wanneer het Hof van Cassatie een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, in hoger
beroep, vernietigt op grond dat deze rechtbank, met miskenning van het begrip
verkeersongeval, oordeelt dat de politierechtbank bevoegd was om in eerste aanleg kennis
te nemen van de vordering tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval,
verwijst het de zaak naar dezelfde rechtbank, anders samengesteld, om er kennis van te
nemen en te oordelen in een beslissing waartegen hoger beroep openstaat. (Artikelen
601bis en 660 Gerechtelijk Wetboek.)
6 februari 2009
C.2007.0341.N
nr. 101
Gestationeerd voertuig – Contact – Verkeersongeval – Begrip – Politierechtbank.
Een verkeersongeval in de zin van artikel 601bis Ger.W. is elk ongeval in het wegverkeer
waarbij middelen van vervoer, voetgangers of de in het Wegverkeersreglement bedoelde
dieren betrokken zijn en dat verband houdt met de risico's van het wegverkeer; de enkele
omstandigheid dat er contact is tussen een op de openbare weg gestationeerd voertuig en
het slachtoffer volstaat niet opdat er sprake zou zijn van een verkeersongeval (Art. 601bis
Gerechtelijk Wetboek.)
6 februari 2009
C.2007.0341.N
nr. 101
Getuigenverhoor – Door de voorzitter van de rechtbank op bevel van de appelrechter
daartoe aangestelde rechter – Bevoegdheid van de voorzitter.
Wanneer de appelrechter beveelt dat over bepaalde feiten, op verzoek van de meest
gerede partij, getuigenverhoor zal worden gehouden door de rechter die daartoe zal
worden aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, dan vermag
deze laatste, ingeval bepaalde getuigen niet werden gehoord en de aangestelde rechter het
getuigenverhoor heeft gesloten en geweigerd heeft een aanvullend verhoor te houden, op
verzoek van de meeste gerede partij dezelfde rechter aan te stellen om over diezelfde
feiten de overige getuigen te horen (Art. 945 Gerechtelijk Wetboek.)
13 februari 2009
C.2008.0272.N
nr. 125
Huurovereenkomst – Uitzetting – Aansprakelijkheidsvordering – Vrederechter.
De kennisneming van een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering wegens
schending van de wettelijke regels betreffende de uithuiszetting van de huurder behoort
niet tot de bevoegdheid van de vrederechter betreffende de verhuring van onroerende
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goederen (Art. 591, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0255.N

nr. 145

Huurovereenkomst – Vrederechter.
De bijzondere bevoegdheid van de vrederechter betreffende de verhuring van onroerende
goederen omvat de geschillen die betrekking hebben op de toepassing van de wettelijke of
contractuele bepalingen die gelden in de relatie tussen de partijen bij de
huurovereenkomst (Art. 591, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0255.N
nr. 145
Toepasselijkheid – Artikel 660, eerste lid, Ger.W. – Vernietiging van een vonnis van de
arrondissementsrechtbank – Hof van Cassatie.
Art. 660, eerste lid, Ger.W., is toepasselijk op het Hof van Cassatie wanneer het een
vonnis van de arrondissementsrechtbank vernietigt wegens miskenning van een regel
inzake bevoegdheid
20 februari 2009
C.2007.0255.N
nr. 145
Bevoegdheid van de rechter – Bijslagtrekkende – Onenigheid tussen de ouders –
Vordering voor de arbeidsrechtbank – Kinderbijslag.
De arbeidsrechtbank beschikt bij de aanduiding van de bijslagtrekkende over een
beoordelingsbevoegdheid die haar toelaat, in het belang van het kind, de andere ouder aan
te duiden dan degene die uit de loutere toepassing van de voormelde wetsbepaling zou
volgen. (Art. 69, § 1, derde lid Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders.)
4 mei 2009
S.2008.0080.N
nr. 292
Beslissing inzake ontvangstmachtiging – Dringende en voorlopige maatregelen
betreffende de persoon en de goederen – Naderhand ingediend verzoekschrift tot
echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed – Vrederechter.
Uit de aard en de samenhang van artikel 221, zesde lid, B.W. en artikel 223, eerste lid,
B.W. volgt dat de regel van het zesde lid van artikel 221 ook toepasselijk is op
beslissingen van de vrederechter die uitspraak doet in het kader van de hem bij artikel 223
toegekende bevoegdheid, tenzij echter de door de vrederechter bevolen maatregelen een
einde hebben genomen door het verstrijken van de door hem vastgestelde tijd. (Artikelen
221, zesde lid en 223, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
18 mei 2009
C.2007.0517.N
nr. 325
Verwijzing naar de eerste rechter – Deskundigenonderzoek – Geheel of gedeeltelijk
bevestigen van een onderzoeksmaatregel – Herdefiniëren van de opdracht aan de
deskundige – Devolutieve kracht – Rechtspleging in hoger beroep – Toepassing.
Het middel dat ervan uitgaat dat de appelrechters die de beslissing van de eerste rechter
over het geschil integraal bevestigen, maar ingevolge het hoger beroep van eiseres de
bewoordingen van de opdracht aan de deskundige gedeeltelijk herdefiniëren
overeenkomstig de rechtsopvatting waarvan de eerste rechter is uitgegaan, meer doen dan
de bevolen onderzoeksmaatregel geheel of gedeeltelijk bevestigen, mist feitelijke
grondslag (Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
22 juni 2009
S.2008.0139.N
nr. 429
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E.E.X.–Verordening – Voorlopige of bewarende maatregelen.
Een maatregel die tot hoofddoel heeft de aanvrager in staat te stellen zijn proceskansen in
te schatten en daarenboven bewijzen in te zamelen waarvan hij niet aanvoert dat zij
dreigen verloren te gaan, is kennelijk geen voorlopige of bewarende maatregel die, in de
wetgeving van een lidstaat vastgesteld, bij de gerechten van die staat kan worden
aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens de EEX–
Verordening bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen. (Art. 31 E.E.G.–
Verordening nr 44/2001 van de Raad van 22 dec. 2000.)
3 september 2009
C.2008.0480.N
nr. 477
Hoger beroep – Hof van beroep te Brussel – Territoriale bevoegdheid – Kamer – Taal
van de rechtspleging.
Het hof van beroep te Brussel dat met betrekking tot het beroepen vonnis van de
rechtbank van koophandel te Brussel, dat in het Nederlands werd opgesteld, oordeelt dat
de eerste rechter territoriaal niet bevoegd is maar wel de rechtbank van koophandel te
Nijvel, dient de zaak te verwijzen naar de bevoegde rechter in hoger beroep, dit is de
appelrechter van de rechter die in eerste aanleg bevoegd is; dit is weliswaar het hof van
beroep te Brussel maar dan wel een civiele kamer van dit hof die kennis kan nemen van
franstalige zaken (Art. 643 Gerechtelijk Wetboek; Art. 24 Wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken.)
26 november 2009
C.2008.0307.N
nr. 699

STRAFZAKEN
Telastlegging gekwalificeerd als een welbepaald misdrijf – Bestanddeel van dat misdrijf
dat een valsheid in geschrifte oplevert – Kennisname door de rechter – Opdracht van de
rechter.
Wanneer een telastlegging waarvoor een beklaagde is vervolgd, als een welbepaald
misdrijf is gekwalificeerd waarvan één der bestanddelen in werkelijkheid een valsheid in
geschrifte of het gebruik van dergelijk geschrift oplevert, dan moet de rechter aan die
feiten de juiste juridische kwalificatie geven door eveneens de valsheid in geschrifte of
het gebruik ervan in de bewoordingen van de wet te omschrijven; de rechter zal van de
aldus gekwalificeerde feiten en van diegene die ermee samenhangend zijn slechts kennis
kunnen nemen op voorwaarde dat de verwijzingsbeschikking de feiten van valsheid in
geschrifte of het gebruik ervan, die strafbaar zijn met een criminele straf, regelmatig heeft
gecorrectionaliseerd of dat het openbaar ministerie in zijn rechtstreekse dagvaarding met
toepassing van artikel 2, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden, vermeldt dat er
wegens verzachtende omstandigheden of gronden van verschoning geen grond is een
hogere straf dan een correctionele straf te vorderen. (Art. 2, tweede lid Wet 4 okt. 1867;
Artikelen 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek.)
6 januari 2009
P.2008.1289.N
nr. 11
Stedenbouw – Herstel van de plaats in de vorige staat – Vordering voor het eerst gesteld
in hoger beroep – Herstelvordering.
De herstelvordering, die toekomt aan het bevoegde bestuur en zonder wiens initiatief de
gerechtelijke overheid noch ambtshalve het herstel kan vorderen noch ambtshalve tot
herstel kan veroordelen, ligt niet virtueel besloten in de strafvordering en kan niet voor het
eerst in hoger beroep worden gesteld: het devolutief principe dat bepalend is voor de
aanleg in hoger beroep, sluit uit dat de rechter in hoger beroep meer zou kunnen dan de
eerste rechter. (Art. 149, § 1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; Artikelen 199 en
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202 Strafwetboek.)
10 maart 2009

P.2008.1604.N

nr. 186

Strafuitvoeringsrechtbank – Fout bij de verdeling van de zaken binnen eenzelfde
rechtbank – Begrip – Territoriale bevoegdheid.
De fout bij de verdeling van de zaken binnen de strafuitvoeringsrechtbank, heeft niet tot
gevolg dat deze onbevoegd is, maar heeft alleen betrekking op de toewijzing van de zaak
aan deze veeleer dan aan gene kamer van hetzelfde rechtscollege
18 maart 2009
P.2009.0280.F
nr. 205
Doden – Wegverkeer – Slagen en verwondingen – Onopzettelijk toebrengen van
verwondingen en onopzettelijk doden.
Wanneer de doding en/of de onopzettelijke slagen en verwondingen die de beklaagde
worden tenlastegelegd, het gevolg lijken te zijn van een verkeersongeval, is de
correctionele rechtbank niet bevoegd om kennis ervan te nemen (Artikelen 418 tot 420
Strafwetboek; Art. 138, 6° en 6°bis Wetboek van Strafvordering.)
25 maart 2009
P.2008.1836.F
nr. 216
Vrijspraak op strafgebied – Onbevoegdverklaring om kennis te nemen van de burgerlijke
vordering.
Wanneer de strafrechter beslist dat geen misdrijf bewezen is ten laste van de beklaagde en
zich om die reden onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke
vorderingen ingesteld tegen de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
doet de strafrechter met deze beslissing uitspraak over de zaak zelf en houdt deze
beslissing in dat de burgerlijke vordering wordt afgewezen omdat het misdrijf waarop zij
steunt niet bewezen is (Art. 2247 Burgerlijk Wetboek.)
4 mei 2009
C.2008.0354.N
nr. 291
Uitbreiding van de bevoegdheid wegens samenhang – Begrip – Hof van assisen.
Wanneer de inverdenkinggestelde het bestaan van samenhang betwist dat zijn verwijzing
naar het hof van assisen zou wettigen, werpt hij een geschil inzake bevoegdheid op, in de
zin van de artikelen 416, tweede lid, en 539, Sv.
2 september 2009
P.2009.0960.F
nr. 469
Strafuitvoeringsrechtbank – Gedetineerde die eerder voor de territoriaal bevoegde
strafuitvoeringsrechtbank verscheen – Overplaatsing naar een strafinrichting gevestigd in
het rechtsgebied van een ander hof van – Territoriale bevoegdheid.
Krachtens artikel 635, § 1, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de
strafuitvoeringsrechtbanken, behoudens de door de Koning bepaalde uitzonderingen,
bevoegd zijn voor de tot één of meerdere vrijheidstraffen veroordeelden die gedetineerd
zijn in de strafinrichtingen in het rechtsgebied van het hof van beroep waarin zij zijn
gevestigd en dat deze strafuitvoeringsrechtbanken bevoegd blijven voor elke beslissing tot
op het moment van de definitieve invrijheidstelling, blijft de oorspronkelijk territoriaal
bevoegde strafuitvoeringsrechtbank, waarvoor de gedetineerde eerder reeds verscheen, in
beginsel bevoegd voor elke nieuwe beslissing tot op het moment van zijn definitieve
invrijheidstelling
22 september 2009
P.2009.1365.N
nr. 517
Werking in de tijd – Persoonlijke bevoegdheid – Beslissing tot onttrekking –
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Correctionaliseerbare misdaad of wanbedrijf – Bevoegd vonnisgerecht – Kamer van de
jeugdrechtbank, met bijzondere samenstelling, bestaande uit drie rechters – Artikelen 76,
vijfde lid, en 97, § 1, 7°, Ger.W. – Jeugdrechtbank – Jeugdbescherming.
De artikelen 76, vijfde lid, en 97, § 1, 7°, Ger.W., krachtens welke de personen ten
aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is genomen overeenkomstig de
Jeugdbeschermingswet, worden berecht, ingeval van een correctionaliseerbare misdaad of
een wanbedrijf, door een kamer bestaande uit drie rechters van de jeugdrechtbank,
samengesteld zoals in art. 78, derde lid, van het voormelde wetboek is bepaald, zijn van
toepassing op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken aan de
instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn, en behoudens de
uitzonderingen bij de wet bepaald (Art. 3 Strafwetboek.)
4 november 2009
P.2009.1390.F
nr. 637
Persoonlijke bevoegdheid – Beslissing tot onttrekking – Correctionaliseerbare misdaad of
wanbedrijf – Bevoegd vonnisgerecht – Kamer van de jeugdrechtbank, met bijzondere
samenstelling, bestaande uit drie rechters – Vervolgingen tegen een minderjarige en
tegen meerderjarigen – Jeugdrechtbank – Jeugdbescherming – Samenhang.
Feiten die tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank behoren, kunnen niet samenhangend
zijn met feiten waarvoor de correctionele rechtbank bevoegd is, aangezien samenhang
veronderstelt dat een zelfde rechter bevoegd is om over alle hem voorgelegde feiten
uitspraak te doen
4 november 2009
P.2009.1390.F
nr. 637
Strafuitvoeringsrechtbank – Territoriale bevoegdheid.
Overeenkomstig artikel 635, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek blijft de
strafuitvoeringsrechter of strafuitvoeringsrechtbank in de regel bevoegd voor de
gedetineerde veroordeelde over wie ze reeds een eerdere beslissing betreffende een
strafuitvoeringsmodaliteit heeft genomen waarvoor ze zich toen bevoegd heeft geoordeeld
1 december 2009
P.2009.1616.N
nr. 711

INTERNATIONALE BEVOEGDHEID
Huur van goederen – Verordening (E.G.) nr. 44/2201 van de Raad van 22 december 2000
– Levering van diensten – Begrip.
De activiteit die bestaat in de verhuur van zetels in een loge van een voetbalstadium,
vormt een verstrekking van diensten in de zin van artikel 5, 1), b), 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 (Art.
5, 1 E.E.G.–Verordening nr 44/2001 van de Raad van 22 dec. 2000.)
12 oktober 2009
C.2008.0559.F
nr. 574

BEWIJS
BELASTINGZAKEN
Draagwijdte – Afkomst en aard van de bezittingen – Wettelijke vermoedens – Tekenen en
indiciën van gegoedheid – Wettelijk vermoeden – Aanslagprocedure –
Inkomstenbelastingen.
Het wettelijk vermoeden van artikel 247 W.I.B. 1964 houdt in dat de administratie bij de
bepaling van de belastbare grondslag noch de afkomst noch de aard van de bezittingen op
grond waarvan een indiciaire taxatie is verantwoord, niet dient aan te tonen en bijgevolg
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die bezittingen niet dient onder te brengen in een van de in artikel 6 W.I.B. 1964 bedoelde
bijzondere categorieën van inkomsten (Art. 247 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
16 oktober 2009
F.2008.0018.F
nr. 591

BURGERLIJKE ZAKEN
Bewijslast – Landverzekering – Oorzaak van het schadegeval – Diefstal – Beoordeling
door de rechter.
De verzekerde dient, met alle toelaatbare bewijsmiddelen, het bewijs te leveren van de
diefstal waarvan hij beweert het slachtoffer te zijn; de rechter oordeelt of het bewijs al dan
niet is geleverd, zonder dat hij evenwel de bewijslast kan omkeren (Art. 1315, tweede lid
Burgerlijk Wetboek.)
22 januari 2009
C.2006.0650.F
nr. 57
Beoordeling – Medisch attest.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van medische
attesten, voor zover hij de bewijskracht van die stukken niet miskent, zodat het onderdeel
dat aanvoert dat het arrest, waar het niet oordeelt dat het attest vervalst was of enig
"(wils)gebrek" vertoonde, het ondertekend getuigschrift overeenkomstig de artikelen 1319
en 1322 BW als bewijskrachtig had moeten beschouwen zoals een authentieke akte en
tussen de partijen alleszins bewijs opleverend krachtens artikel 1320 BW, faalt naar recht
(Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.)
2 februari 2009
S.2008.0127.N
nr. 86
Bewijswaarde – Beoordeling – Medisch attest – Akten.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van medische
attesten, voor zover hij de bewijskracht van die stukken niet miskent, zodat het onderdeel
dat aanvoert dat het arrest, waar het niet oordeelt dat het attest vervalst was of enig
"(wils)gebrek" vertoonde, het ondertekend getuigschrift overeenkomstig de artikelen 1319
en 1322 BW als bewijskrachtig had moeten beschouwen zoals een authentieke akte en
tussen de partijen alleszins bewijs opleverend krachtens artikel 1320 BW, faalt naar recht
(Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.)
2 februari 2009
S.2008.0127.N
nr. 86
Getuigenverhoor – Door de voorzitter van de rechtbank op bevel van de appelrechter
daartoe aangestelde rechter – Bevoegdheid van de voorzitter.
Wanneer de appelrechter beveelt dat over bepaalde feiten, op verzoek van de meest
gerede partij, getuigenverhoor zal worden gehouden door de rechter die daartoe zal
worden aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, dan vermag
deze laatste, ingeval bepaalde getuigen niet werden gehoord en de aangestelde rechter het
getuigenverhoor heeft gesloten en geweigerd heeft een aanvullend verhoor te houden, op
verzoek van de meeste gerede partij dezelfde rechter aan te stellen om over diezelfde
feiten de overige getuigen te horen (Art. 945 Gerechtelijk Wetboek.)
13 februari 2009
C.2008.0272.N
nr. 125
Bewijslast – Merk – Niet–gebruik – Benelux Merkenwet – Gebruik.
Wanneer het door de eiser in vervallenverklaring aangevoerde niet–gebruik van het merk
waarschijnlijk voorkomt, kan de rechter de merkhouder belasten met het leveren van een
positief bewijs van gebruik
3 april 2009
C.2007.0447.N
nr. 235
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Bewijslast – Artikel 29bis W.A.M.–wet – Beschermde categorie – Niet–bestuurder –
W.A.M.–verzekering.
De partij die schadevergoeding vordert op grond van artikel 29bis WAM 1989 moet
bewijzen dat het schadegeval beantwoordt aan het in dit artikel omschreven risico; het
behoort derhalve aan deze partij om het bewijs te leveren dat zij een door dit artikel
beschermd slachtoffer of rechthebbende is en dienvolgens dat zij niet de bestuurder was
van het in het ongeval betrokken motorrijtuig, of zijn rechthebbende (Art. 29bis Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 870
Gerechtelijk Wetboek; Art. 1315, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
24 april 2009
C.2007.0120.N
nr. 275
Beoordelingsvrijheid.
Wanneer de wet dat bewijsmiddel niet verbiedt, beslist de rechter op onaantastbare wijze
en in feite of het bewijs door getuigen op nuttige wijze kan worden geleverd, mits hij het
recht van de partijen om een dergelijk bewijs te leveren, niet miskent (Art. 915
Gerechtelijk Wetboek.)
11 mei 2009
S.2008.0143.F
nr. 311
Conclusie – Verwerping – Miskenning van de bewijskracht van de conclusie – Geen –
Beslissing.
De rechter, die de in de conclusie voorgestelde middelen verwerpt door ze tegen te
spreken, miskent de bewijskracht van die conclusie niet (Artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek.)
11 mei 2009
S.2007.0110.F
nr. 306
Buitengerechtelijke bekentenis.
De buitengerechtelijke bekentenis in de zin van de artikelen 1354 en 1355 B.W.,
impliceert niet dat ze door de tegenpartij als bewijs gebruikt moet kunnen worden
(Artikelen 1354 en 1355 Burgerlijk Wetboek.)
25 mei 2009
S.2008.0137.F
nr. 339
Bewijslast – Overeenstemming – Weerlegging – Werken – Jonger werk – Vermoeden van
reproductie – Auteursrecht.
In geval van voldoende overeenstemming tussen originele elementen van twee werken,
dient de auteur van het jongere werk het vermoeden van reproductie te weerleggen door
aannemelijk te maken dat hij het eerdere werk niet kende of redelijkerwijze ervan geen
kennis heeft kunnen krijgen. (Artikelen 1 en 87, § 1 Wet 30 juni 1994 betreffende de
auteursrechten en de naburige rechten.)
3 september 2009
C.2008.0337.N
nr. 476
Ontvankelijkheid – Middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de akten –
Te voegen stukken.
In burgerlijke zaken is het middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de
akten ontvankelijk wanneer de bestreden beslissing de akte niet weergeeft, maar bij het
verzoekschrift een afschrift is gevoegd van die akte dat door de advocaat bij het Hof van
Cassatie die de eiser vertegenwoordigt, eensluidend is verklaard
11 september 2009
C.2008.0274.F
nr. 492
Bloedverwanten in de nederdalende lijn – Echtscheidingsprocedure – Begrip –
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Echtscheiding op grond van bepaalde feiten – Verbod.
Het verbod om bloedverwanten in nederdalende lijn te horen in zaken waarin hun
bloedverwanten in opgaande lijn tegengestelde belangen hebben steunt op de overweging
dat het niet past dat bloedverwanten in nederdalende lijn stelling nemen in conflicten
tussen hun ouders; dit verbod moet begrepen worden in die zin dat geen enkele verklaring
van de bloedverwanten in nederdalende lijn, ongeacht de vorm waarin ze is verkregen,
tijdens een geding tussen hun ouders, in rechte mag worden overgelegd, behalve de
verklaringen betreffende feiten waarvan ze persoonlijk het slachtoffer zouden zijn
geweest (Art. 931, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
1 oktober 2009
C.2008.0184.N
nr. 542
Ontvankelijkheid van het cassatiemiddel – Uitlegging door de feitenrechter – Niet
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.
Voor zover zij de bewijskracht van de akte niet miskent, is de uitlegging die de
feitenrechter geeft van een niet algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst in cassatie onaantastbaar, zodat het middel dat zulke miskenning
niet aanvoert, in zoverre niet ontvankelijk is (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
5 oktober 2009
S.2008.0075.N
nr. 554
Uitzondering op de regels betreffende het bewijs met geschrift – Verbintenis uit
oneigenlijk contract – Eenzijdige belofte.
Een eenzijdige belofte is geen oneigenlijk contract in de zin van de wetsbepaling
krachtens welke de regels betreffende het bewijs met geschrift uitzondering lijden. (Art.
1348, eerste lid en tweede lid, 1° Burgerlijk Wetboek.)
8 oktober 2009
C.2008.0316.N
nr. 566
Huurder – Leasingovereenkomst – Total loss van het voertuig – Eigendom van het
voertuig.
Wanneer de overeenkomst, krachtens de leasingovereenkomst, in geval van total loss of
verdwijning van het voorwerp wegens diefstal of overmacht eindigt op de datum van de
schade en de huurder, bijgevolg, aan de verhuurder een vergoeding moet betalen gelijk
aan het bedrag van het op het ogenblik van het ongeval nog verschuldigde kapitaal,
vermeerderd met het bedrag van de restwaarde, geeft de rechter, die aanneemt dat de
huurder, krachtens die overeenkomst, op het ogenblik van het ongeval de eigenaar van het
voertuig was, daar alle door de huurder verschuldigde bedragen waren betaald en hierdoor
bijgevolg voornoemd recht is ontstaan, aan de leasingovereenkomst geen uitlegging die
niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent derhalve de bewijskracht van
die overeenkomst niet. (Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.)
23 oktober 2009
C.2008.0010.F
nr. 611
Voorwaarden – Beslissing om de overlegging van een stuk te bevelen – Gewichtige,
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens van het bezit ervan.
Wanneer uit de overwegingen die de rechter vermeldt valt af te leiden dat er, volgens
hem, gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat een
partij de stukken die hij nader omschrijft, in bezit heeft, verantwoordt hij naar recht zijn
beslissing de overlegging ervan te bevelen. (Art. 877 Gerechtelijk Wetboek.)
13 november 2009
C.2007.0242.F
nr. 661
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Gevolgen – Beslissing om de overlegging van een stuk te bevelen – Verzuim zonder
gewettigde reden – Bevoegdheid van de rechter.
Indien een persoon het stuk niet neerlegt waarvan de overlegging werd bevolen op grond
van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek, beoordeelt de rechter in feite of die persoon
zich al dan niet heeft gedragen als een normaal zorgvuldige en omzichtige rechtzoekende
die in dezelfde omstandigheden verkeert, vooraleer hij beslist die persoon tot
schadevergoeding te veroordelen. (Art. 882 Gerechtelijk Wetboek.)
13 november 2009
C.2007.0242.F
nr. 661
Bewijslast – Oorzakelijk verband – Oorzaak – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade,
zoals die 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 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
17 december 2009
C.2008.0145.N
nr. 757
Bewijslast – Oorzakelijk verband – Oorzaak – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade,
zoals die 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 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
17 december 2009
C.2009.0190.N
nr. 760

STRAFZAKEN
Schending – Opdracht – Buitenlands bevel tot aanhouding – Exequatur – Waarborg voor
de eerbiediging van de grondrechten en non–discriminatie clausule – Risico op marteling
– Geneeskundig onderzoek van de persoon bedoeld in het verzoek tot uitlevering –
Verslag van de wetsdokter – Begrip – Onderzoeksgerechten – Passieve uitlevering.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, om te beoordelen of er ernstige
redenen zijn om aan te nemen dat het verzoek van de buitenlandse overheid werd
ingediend om een persoon te vervolgen of te straffen op grond van ras, religie,
nationaliteit of politieke overtuiging, of dat de toestand van die persoon gevaar loopt te
verergeren om één van die redenen, oordeelt dat het verslag van de wetsdokter niet uitsluit
dat de door deze deskundige vastgestelde verwondingen door een ongeval kunnen zijn
veroorzaakt, schendt de bewijskracht van dit verslag dat besluit dat "de medico–legale
vaststellingen sporen met folterpraktijken zoals die zijn beschreven" door de persoon
bedoeld in het verzoek tot uitlevering, "zowel wat de wijze van toebrengen van de
verwondingen betreft als qua datering van de verwondingen". (Artikelen 1319, 1320 en
1322 Burgerlijk Wetboek; Art. 2bis, eerste lid Wet van 15 maart 1874 op de
uitleveringen.)
14 januari 2009
P.2008.1827.F
nr. 31
Informatie verkregen onder dekking van de anonimiteit – Wettelijke bewijswaarde.
Mits de rechter daaraan geen wettelijke bewijswaarde toekent, mogen de inlichtingen die
door de politie onder dekking van de anonimiteit zijn verkregen deel uitmaken van het
strafdossier, zonder dat de procedure en de beschermingsmaatregelen voorzien voor de
anonieme getuige, op de informant zijn toegepast.
14 januari 2009
P.2008.1350.F
nr. 28
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Anonieme getuige.
De anonieme getuige is de persoon die onder ede een getuigenverklaring aflegt voor een
rechter, terwijl zijn identiteitsgegevens geheel of gedeeltelijk geheim worden gehouden.
(Artikelen 75bis, 86bis, 86ter, 189bis en 315bis Wetboek van Strafvordering.)
14 januari 2009
P.2008.1350.F
nr. 28
Recht van verdediging – Verdaging van de uitspraak – Regelmatigheid – Feitelijke
beoordeling – Opening van een gerechtelijk onderzoek.
Uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan over de
regelmatigheid van het bewijs, zonder de uitkomst van een daaromtrent geopend
gerechtelijk onderzoek af te wachten, kan niet worden afgeleid dat het recht van
verdediging is miskend; hij beoordeelt immers in feite, in hoeverre dat onderzoek
noodzakelijk is om tot zijn overtuiging te komen met betrekking tot de bij hem aanhangig
gemaakte feiten
25 februari 2009
P.2008.1594.F
nr. 154
Bodemrechter – Bewijzen afkomstig van een telefoontap aangewend in een dossier dat
niet is voorgelegd – Toezicht op de wettigheid van de maatregel.
Wanneer de bewijzen die voor de bodemrechter worden aangevoerd afkomstig zijn van
een telefoontap in een dossier dat hem niet is voorgelegd, oefent het vonnisgerecht
toezicht uit op de wettigheid van de maatregel, op grond van de beschikking en de
regelmatig in afschrift in het debat overgelegde stukken van uitvoering; de rechter moet in
dat geval niet daarenboven nog onderzoeken of het gerechtelijk onderzoek waarmee hij
niet is belast, de gegrondheid van de aanwijzingen, feiten en gronden uit de beschikking
bevestigt. (Artikelen 90ter, en 90quater, § 1er, 1° Wetboek van Strafvordering.)
25 februari 2009
P.2008.1818.F
nr. 157
Ontdekking van andere feiten – Telefoontap – Onderzoek in strafzaken.
De omstandigheid dat door het afluisteren van telefoongesprekken andere feiten zijn
ontdekt dan die waarvoor de maatregel was bevolen, is geen grond van nietigheid van de
aldus verkregen aanwijzingen; dergelijke telefoontap heeft niet het bij wet verboden
verkennende karakter door het louter feit dat die maatregel, die regelmatig werd bevolen
in het kader van een gerechtelijk onderzoek, inlichtingen heeft opgeleverd die de
procureur des Konings ertoe gebracht hebben een tweede onderzoek te openen (Artikelen
90ter tot 90decies Wetboek van Strafvordering.)
25 februari 2009
P.2008.1818.F
nr. 157
Recht van verdediging – Wegverkeer – Bijzondere wettelijke bewijswaarde – Processen–
verbaal van de bevoegde personen – Tegenbewijs.
De processen–verbaal die in artikel 62, eerste en tweede lid, Wegverkeerswet, zijn
bedoeld, kunnen met tegenbewijzen worden bestreden, hetzij door geschrift hetzij door
getuigen, indien de rechtbank het geraden oordeelt ze toe te laten; het recht om het bewijs
van het tegendeel te leveren wordt niet miskend door het feit alleen dat het dossier dat de
bodemrechter wordt voorgelegd, inzake de overtredingen die met behulp van een
automatisch werkend toestel in aanwezigheid van een bevoegd persoon zijn vastgesteld,
geen beschrijving bevat van de door die persoon gevolgde opleiding en evenmin het
volledige technische dossier van het gebruikte toestel (Art. 62, eerste en tweede lid
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968; Art. 154, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2009
P.2008.1595.F
nr. 191
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Wegverkeer – Bijzondere wettelijke bewijswaarde – Voorafgaande opleiding – Materiële
bewijsmiddelen opgeleverd door automatisch werkende toestellen, in aanwezigheid van
een bevoegde persoon – Voorwaarde – Vaststellingen.
De bijzondere wettelijke bewijswaarde die geldt zolang het tegendeel niet is bewezen,
welke bij wet is toegekend aan de vaststellingen die, met betrekking tot overtredingen van
de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, steunen op materiële bewijzen die door
automatisch werkende toestellen, in aanwezigheid van een bevoegde persoon, zijn
opgeleverd, is niet onderworpen aan de voorwaarde dat de voormelde bevoegde persoon
een theoretische en praktische opleiding heeft gekregen bij de fabrikant van het gebruikte
radartoestel, met een getuigschrift van die fabrikant als bewijs (Art. 62, eerste, tweede en
vierde lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
11 maart 2009
P.2008.1595.F
nr. 191
Bewijslevering – Volledige herneming van de zaak voor een andere zetel – Niet–
herneming van de conclusies – Neerlegging van conclusies – Andere stukken die aan de
tegenspraak van de partijen zijn onderworpen – Onderscheid.
Indien een zaak volledig wordt hernomen voor andere rechters dan deze die eerst van de
zaak kennis hebben genomen, moeten in de regel de partijen hun conclusies ook
hernemen voor de nieuw samengestelde zetel, maar de enige sanctie op de niet–
herneming van de conclusies, is dat de nieuwe rechter die niet expliciet moet
beantwoorden; de niet–herneming van conclusies is evenwel vreemd aan de
bewijslevering, die niet geschiedt op grond van een conclusie maar onder meer op basis
van stukken die aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen (Art. 149
Gerechtelijk Wetboek.)
17 maart 2009
P.2008.1623.N
nr. 201
Wettigheid – Tolk – Getuigenis van een tolk na zijn opdracht – Verbod een tolk aan te
duiden onder de getuigen.
Ofschoon de wet verbiedt een tolk aan te duiden onder de getuigen, verbiedt geen enkele
wettelijke bepaling de getuigenis van een tolk nadat die zijn opdracht heeft vervuld. (Art.
332, vierde lid Wetboek van Strafvordering.)
25 maart 2009
P.2009.0404.F
nr. 217
Verplichting – Bewijswaarde – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Anonieme
getuigenis – Bewijs tot staving – Motivering – Artikel 6, E.V.R.M..
De bevestiging alleen door het hof van assisen, dat de eiser schuldig is aan doodslag en
dat er geen grond is om hem daarvan te verschonen, drukt de concrete redenen niet uit
waarom de door de eiser betwiste kwalificatie bewezen werd verklaard en stelt het Hof
niet in staat na te gaan of met name de veroordeling op doorslaggevende wijze gegrond is
op de anonieme getuigenis tegen de beschuldigde, dan wel of zij steun vindt in andere
bewijsmiddelen die de voormelde getuigenverklaring overeenkomstig art. 341, derde lid,
Sv., staven.
10 juni 2009
P.2009.0547.F
nr. 392
Deskundigenonderzoek – Keuze van de deskundige – Opeenvolgende opdrachten.
De strafrechter kiest vrij de deskundige die hij aanwijst; niets belet hem om herhaaldelijk
een beroep te doen op dezelfde deskundige in dezelfde zaak of om hem een aanvullende
opdracht te geven
2 september 2009
P.2009.1238.F
nr. 470
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Onpartijdigheid – Deskundigenonderzoek – Aanwijzing van de eerste deskundige als lid
van het college – Tegenexpertise – College van deskundigen.
Het feit alleen dat de uitvoerder van een deskundigenonderzoek deel uitmaakt van het
college dat met de tegenexpertise is belast, heeft niet tot gevolg dat dit college het
gevraagde onderzoek niet meer onpartijdig zou kunnen voeren.
2 september 2009
P.2009.1238.F
nr. 470
Toepasselijke bepalingen – Geheim van privé–communicatie en –telecommunicatie –
Afluisteren door particulieren.
Het geheim van privécommunicatie en –telecommunicatie wordt, enerzijds, beschermd
door artikel 314bis, Sw., en, anderzijds, door de artikelen 90ter tot 90decies, Sv.;
laatstgenoemde bepalingen regelen de voorwaarden waarin de onderzoeksrechter en, bij
ontdekking op heterdaad, de procureur des Konings, een maatregel kunnen nemen tot het
afluisteren van privécommunicatie en –telecommunicatie, maar betreffen niet het geval
waarin een particulier het geheim ervan zou schenden.
2 september 2009
P.2009.0960.F
nr. 469
Onrechtmatig verkregen bewijs – Schending van een door het E.V.R.M. of de Grondwet
gewaarborgd grondrecht.
Noch uit artikel 8 E.V.R.M., dat het recht op eerbiediging van het privéleven, familie– en
gezinsleven, van de woning en de correspondentie waarborgt, noch uit een andere
bepaling, volgt dat bewijs dat met miskenning van een door dit Verdrag of door de
Grondwet gewaarborgd grondrecht werd verkregen, steeds ontoelaatbaar is
2 september 2009
P.2009.0960.F
nr. 469
Onrechtmatig verkregen bewijs – Beoordeling van de rechter – Toelaatbaarheid.
Behoudens wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen
van de miskenning van een wettelijk voorgeschreven pleegvorm betreffende de
bewijsverkrijging bepaalt, beslist de rechter welke gevolgen deze onrechtmatigheid
meebrengt; de omstandigheid dat de pleegvorm, waarvan de miskenning is vastgesteld,
betrekking heeft op een van de door artikel 8.1 gewaarborgde grondrechten, doet hieraan
niets af
2 september 2009
P.2009.0960.F
nr. 469
Regelmatigheid – Afluisteren van telefoongesprekken – Telefoongesprek van de beklaagde
met het secretariaat van een advocatenkantoor – Het maken van een afspraak – Niet–
vertrouwelijk karakter van het gezegde – Schending van het beroepsgeheim.
Wanneer de afluistermaatregel uitsluitend de draagbare telefoon van de beklaagde betrof
en uit de transcriptie van het telefoongesprek tussen hem en een advocatenkantoor blijkt
dat hij met een bediende heeft gesproken, dat de inhoud geen verband houdt met de feiten
waarvan hij werd verdacht de dader te zijn en dat bij die gelegenheid geen enkele
vertrouwelijke mededeling met betrekking tot die feiten werd gedaan, kan de rechter
wettig beslissen dat het feit van de naam te vernemen waaronder de beklaagde zich
voorstelde, door middel van de transcriptie van het gesprek dat hij voerde met het
secretariaat van een advocatenkantoor om een afspraak te maken voor zijn broer, het
beroepsgeheim niet schendt.
14 oktober 2009
P.2009.1279.F
nr. 583
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Opsporing van
telecommunicatie.

telefoongesprekken

–

Regelmatigheid

–

Uitwisseling

van

Art. 88bis werd bij wet van 11 februari 1991 ingevoegd om een wettelijke basis te
bezorgen aan de inmenging in het recht op eerbiediging van het privé–leven. Die
inmenging bestaat erin om buiten medeweten van de abonnee van een
telecommunicatienetwerk en de door hem opgebelde persoon, tijdens de uitwisseling van
de telecommunicatie, de oorsprong of de bestemming ervan te lokaliseren; de
bewoordingen van deze bepaling houden in dat het bevelschrift dat van de
onderzoeksrechter wordt vereist alleen een verplicht vormvereiste is ten aanzien van de
uitwisseling van telecommunicatie en niet voor het nauwkeurig lokaliseren van een
mobiele telefoon door het Belgisch Instituut van Posterijen en Telecommunicatie, wat
mogelijk is door alleen maar het signaal van dat toestel op te sporen terwijl het in werking
is, zonder dat vereist is dat er tijdens het opsporen telecommunicatie uitgaat of inkomt.
10 november 2009
P.2009.1584.F
nr. 653
Opsporing van telefoongesprekken – Lokaliseren van een mobiele telefoon – Tussenkomst
van het BIPT.
Art. 88bis werd bij wet van 11 februari 1991 ingevoegd om een wettelijke basis te
bezorgen aan de inmenging in het recht op eerbiediging van het privé–leven. Die
inmenging bestaat erin om buiten medeweten van de abonnee van een
telecommunicatienetwerk en de door hem opgebelde persoon, tijdens de uitwisseling van
de telecommunicatie, de oorsprong of de bestemming ervan te lokaliseren; de
bewoordingen van deze bepaling houden in dat het bevelschrift dat van de
onderzoeksrechter wordt vereist alleen een verplicht vormvereiste is ten aanzien van de
uitwisseling van telecommunicatie en niet voor het nauwkeurig lokaliseren van een
mobiele telefoon door het Belgisch Instituut van Posterijen en Telecommunicatie, wat
mogelijk is door alleen maar het signaal van dat toestel op te sporen terwijl het in werking
is, zonder dat vereist is dat er tijdens het opsporen telecommunicatie uitgaat of inkomt.
10 november 2009
P.2009.1584.F
nr. 653
Vermoeden van vergunning – Stedenbouw – Artikel 96, § 4, Stedenbouwdecreet 1999 –
Constructies gebouwd na de wet van 29 maart 1962 maar vóór het definitief gewestplan –
Voorwaarden waaraan het bewijs moet voldoen – Tegenbewijs – Vereiste vermeldingen.
Artikel 96, § 4, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 vereist niet dat voor een constructie,
waarvan is aangetoond dat ze gebouwd werd na de inwerkingtreding van de
Stedenbouwwet, dit is op een tijdstip waarop hoe dan ook krachtens die wet een
bouwvergunning vereist was, het bewijsmateriaal tot weerlegging van het vermoeden van
vergunning eveneens zou vermelden dat toen reeds voor dit onroerend goed een
stedenbouwkundige vergunning vereist was.
24 november 2009
P.2009.0944.N
nr. 691
Vermoeden van vergunning – Stedenbouw – Artikel 96, § 4, Stedenbouwdecreet 1999 –
Constructies gebouwd na de wet van 29 maart 1962 maar vóór het definitief gewestplan –
Voorwaarden waaraan het bewijs moet voldoen – Termijn waarbinnen het bewijs is
ontstaan – Tegenbewijs.
Artikel 96, § 4, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 stelt de toelaatbaarheid van het
bewijsmateriaal tot weerlegging van het vermoeden van vergunning niet afhankelijk van
zijn ontstaan binnen een bepaalde termijn vanaf het oprichten van de constructie.
24 november 2009
P.2009.0944.N
nr. 691
Afzonderlijke getuigenverklaring – Getuigenis op de rechtszitting – Substantieel of op
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straffe van nietigheid voorgescheven vormvereiste – Getuigenverhoor – Politierechtbank.
De verplichting om de getuigen ieder afzonderlijk te horen is niet substantieel noch op
straffe van nietigheid voorgeschreven (Art. 317 Wetboek van Strafvordering.)
9 december 2009
P.2009.1116.F
nr. 731
Verplichting – Getuige – Horen op de rechtszitting – Als gewone inlichting horen –
Eedaflegging.
De omschrijving van een op de rechtszitting afgenomen verklaring als een gewone
inlichting, maakt het niet mogelijk een getuige of een deskundige die de eed moeten
afleggen, zonder eed te horen
16 december 2009
P.2009.1157.F
nr. 754

BEZIT
Roerende goederen – Bezit te goeder trouw – Deugdelijk bezit – Eigendomsrecht.
Het bezit te goeder trouw van roerende goederen doet het eigendomsrecht enkel ontstaan
wanneer het bezit deugdelijk is, dit wil zeggen een voortdurend,onafgebroken,
ongestoord,openbaar en niet dubbelzinnig bezit als eigenaar (Artikelen 2229 en 2279
Burgerlijk Wetboek.)
19 juni 2009
C.2008.0183.N
nr. 423
Roerende goederen – Verenigbaarheid – Heimelijk karakter – Tekoopstelling.
De vaststelling dat het bezit van een voorwerp uiteindelijk bekend werd door het te koop
aan te bieden, sluit niet uit dat dit bezit ten aanzien van de partij die het terugvordert
heimelijk bleef. (Artikelen 2229 en 2279 Burgerlijk Wetboek.)
19 juni 2009
C.2008.0183.N
nr. 423
Roerende goederen – Verenigbaarheid – Voorwaarden – Openbaar bezit – Heimelijk
karakter – Beoordeling door de feitenrechter.
Opdat er sprake is van een openbaar bezit in de zin van de artikelen 2229 en 2279 van het
Burgerlijk Wetboek is vereist dat, al wie er belang bij heeft, het bezit of de bezitsdaden
kan zien en vaststellen, en, desgevallend, de nodige maatregelen kan treffen om zich tegen
de verjaring te verzetten; het feit dat het bezit openbaar is voor sommigen, sluit evenwel
niet uit dat het bezit ten opzichte van andere personen die belang hebben het bezit of de
bezitsdaden te zien en vast te stellen, een heimelijk karakter heeft; het komt de
feitenrechter toe in feite te beoordelen of zulks het geval is. (Artikelen 2229 en 2279
Burgerlijk Wetboek.)
19 juni 2009
C.2008.0183.N
nr. 423

BLOEDPROEF
Wegverkeer – Vermoedelijke dader van een verkeersongeval.
Uit artikel 63, § 1, 2°, Wegverkeerswet, en de bepalingen waarnaar het verwijst, volgt dat
de vermoedelijke dader van een verkeersongeval, ook als hij één van de slachtoffers is,
een bloedproef moet ondergaan wanneer hij zich blijkbaar in een toestand van
alcoholintoxicatie of dronkenschap bevindt en noch de ademtest noch de ademanalyse
uitgevoerd konden worden.
9 december 2009
P.2009.1116.F
nr. 731
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Tijdstip – Wegverkeer – Informatie over het recht op een tweede analyse – Analyse –
Kennisgeving van de uitslagen.
De verplichting om de persoon van wie het bloed werd afgenomen, kennis te geven van
zijn recht om een tweede analyse te laten verrichten, dient niet op het ogenblik van de
bloedproef te gebeuren, maar wel bij de kennisgeving achteraf van de uitslagen van de
analyse. (Art. 9, derde lid K.B. 10 juni 1959.)
9 december 2009
P.2009.1116.F
nr. 731

BORGTOCHT
Opschortende voorwaarde – Gevolg – Verhaal op de opdrachtgever –
Garantieovereenkomst of garantiebrief – Niet–vervulling van de voorwaarde – Betaling
door de garant – Houding van de opdrachtgever t.a.v. de begunstigde – Rechtsmisbruik.
Wanneer de garantieovereenkomst of garantiebrief is aangegaan onder opschortende
voorwaarde, houdt ze op te bestaan wanneer de voorwaarde voor een geldige afroeping
niet meer kan worden vervuld; de garant, die desondanks heeft betaald en deze betaling
wenst te verhalen op de opdrachtgever, kan de opdrachtgever, die zich op de niet–
verwezenlijking van de voorwaarde beroept, geen rechtsmisbruik verwijten gebaseerd op
de houding ingenomen door de opdrachtgever ten aanzien van de begunstigde.
24 april 2009
C.2007.0379.N
nr. 277
Tijdstip – Bankgarantie op eerste verzoek – Verplichting tot betaling van de garant –
Documenten.
Bij een bankgarantie op eerste verzoek is de garant tot betaling verplicht van zodra de
garantie op een geldige wijze wordt afgeroepen; wanneer de garantieovereenkomst of
garantiebrief de overlegging van bepaalde documenten vereist, heeft de garantie een
documentair karakter en vindt de afroeping slechts op geldige wijze plaats indien de
begunstigde de vereiste documenten overlegt.
24 april 2009
C.2007.0379.N
nr. 277
Aard – Gevolg – Beoordeling – Bankgarantie – Gehoudenheid van de garant – Betaling
daarbuiten – Verhaal op de opdrachtgever – Rechtsmisbruik van de opdrachtgever –
Grenzen.
Het autonoom en abstract karakter van de bankgarantie houdt in dat de gehoudenheid van
de garant uitsluitend wordt bepaald door de inhoud en de draagwijdte van de
garantieovereenkomst of garantiebrief en dat de garant, die met miskenning van de
desbetreffende bepalingen heeft betaald, zijn recht op verhaal op de opdrachtgever
verliest; hieruit volgt dat een eventueel rechtsmisbruik van de opdrachtgever bij zijn
verweer tegen het verhaal van de garant, dient te worden beoordeeld zonder acht te slaan
op de verhouding tussen de opdrachtgever en de begunstigde van de garantie en
uitsluitend dient te worden getoetst aan de wijze waarop de opdrachtgever zijn uit de
garantieovereenkomst voortvloeiende rechten ten aanzien van de garant uitoefent.
24 april 2009
C.2007.0379.N
nr. 277

BOSSEN
Bosdecreet – Toepassing van de bepalingen van het Bosdecreet – Bestemming als
bosgebied volgens het gewestplan – Kaalvlakte – Toepassing.
Uit artikel 3, §§ 1 en 2, 1°, van het Bosdecreet volgt dat de toepassing van de
voorschriften van het Bosdecreet op een perceel niet bepaald wordt door de indeling als
bosgebied in het gewestplan, maar door de feitelijke toestand van het perceel volgens de
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kenmerken omschreven in voormeld artikel 3; een grondoppervlak kan slechts als
kaalvlakte in de zin van artikel 3, § 2, beschouwd worden mits deze voorheen met bos
bezet was. (Art. 3, §§ 1 en 2, 1° Bosdecreet 13 juni 1990.)
22 juni 2009
C.2008.0414.N
nr. 428
Herstelmaatregel – Ontbossing.
De maatregelen tot herstel bedoeld in artikel 95 Bosdecreet houden niet in dat de plaats
noodzakelijk moet worden hersteld in de materiële toestand die identiek is aan de toestand
die vóór het bosmisdrijf bestond; dit herstel kan ook inhouden dat aan de illegale
ontbossing een einde wordt gesteld door aanplanting van andere boomsoorten dan
diegenen die onrechtmatig werden verwijderd
8 september 2009
P.2009.0402.N
nr. 484
Ontbossen – Vergunningsplicht – Rooiing – Toepassing.
Artikel 87, vijfde lid, Bosdecreet dat als uitzondering op de vergunningsplicht van artikel
99 Stedenbouwdecreet 1999, een enkele meldingsplicht oplegt voor de rooiing binnen een
termijn van 12 jaar na de aanplanting of de laatste exploitatie van houtachtige gewassen of
van spontane bebossing, is niet toepasselijk in geval van ontbossing. (Art. 99, § 1, 2°
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening; Artikelen 4, 15°, 4, 20° en 87, vijfde lid
Bosdecreet 13 juni 1990.)
8 september 2009
P.2009.0402.N
nr. 484

BRIEVEN
Verband – E–Mail – kennisname – Gebruik.
Kennisname en gebruik van de inhoud van een e–mail zijn gebonden aan de kennisname
en gebruik van het bestaan ervan. (Art. 124, 1° en 4° Wet 13 juni 2005.)
1 oktober 2009
C.2008.0064.N
nr. 540
E–Mail – kennisname.
De opzettelijke kennisname van het bestaan van een e–mail, alsook het gebruik van die
kennis of van de informatie die zodoende met of zonder opzet werd verkregen, is
uitgesloten voor wie niet vooraf de nodige toestemmingen heeft gekregen. (Art. 124, 1°
en 4° Wet 13 juni 2005.)
1 oktober 2009
C.2008.0064.N
nr. 540
Briefgeheim.
De Grondwet waarborgt alleen het geheim van de aan de post toevertrouwde brieven; het
gebruik van de brief, na ontvangst door de geadresseerde, valt niet onder deze
grondwettelijke regel. (Art. 29 Grondwet 1994.)
21 oktober 2009
P.2009.0766.F
nr. 599

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN
Subjectief recht – Administratie – Bevoegdheid – Kort geding – Rechterlijke macht –
Aantasting.
De rechterlijke macht is bevoegd om elke onrechtmatige aantasting van een subjectief
recht waaraan de administratieve overheid zich schuldig maakt in de uitoefening van haar

– 78 –
discretionaire macht, te voorkomen of te herstellen; ook de rechter in kort geding is
hiertoe bevoegd binnen de perken van de wet (Art. 144 Grondwet 1994; Art. 584
Gerechtelijk Wetboek.)
26 maart 2009
C.2007.0583.F
nr. 218
Verband – Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten – Artikel 17
– Ouders t.o.v. kinderen – Ontheffing of vermindering – Eerbied voor het privéleven en
het gezinsleven – Voorwaarde – Levensonderhoud.
De omstandigheid dat, wanneer hij die het levensonderhoud verstrekt tot zodanige staat
komt dat hij het geheel of gedeeltelijk niet meer kan verschaffen, hetzij voor het geheel,
hetzij voor een gedeelte, ontheffing of vermindering ervan gevorderd kan worden, sluit de
toepassing niet uit van de algemene regel, volgens welke de uitkeringsplichtige zich niet
vrijwillig in een situatie mag stellen die het hem mogelijk maakt aan zijn wettelijke
verplichting te ontsnappen (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 203, § 1, eerste lid, 203bis,
en 209 Burgerlijk Wetboek; Art. 17 Internationaal Verdr. 19 dec. 1966 inzake
burgerrechten en politieke rechten; Art. 22 Grondwet 1994.)
24 april 2009
C.2008.0136.N
nr. 279

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Aard – Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering – Opschorting van de uitspraak –
Onderzoeksgerechten.
De onderzoeksgerechten die de opschorting van de uitspraak gelasten en vervolgens
oordelen over de burgerlijke rechtsvordering, doen uitspraak als vonnisgerechten en
spreken aldus een vonnis of arrest uit als bedoeld in artikel 149 Grondwet, wat moet
plaatsvinden in openbare rechtszitting (Art. 149, 3, al. 2 Grondwet 1994; Art. 6 Wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.)
6 januari 2009
P.2008.1023.N
nr. 9
Ontvankelijkheid – Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter – Rechtsvordering
ingesteld door de getroffene voor het verval van de strafvordering – Vordering van de in
de plaats van het slachtoffer getreden verzekeraar – Burgerlijke partijstelling na het
verval van de strafvordering – Schade ten gevolge van een misdrijf – Herstelvordering.
Wanneer de verzekeraar het strafgerecht verzoekt de voor de schade aansprakelijke derde
te veroordelen om hem het bedrag terug te betalen van de vergoeding die hij tot herstel
van die schade heeft uitgekeerd, stelt hij geen rechtsvordering in die onderscheiden is van
deze van de getroffene maar oefent hij bij wege van een afzonderlijke vordering, de
rechtsvordering uit van de getroffene zelf, in wiens rechten hij krachtens de wet is
getreden; wanneer de indeplaatssteller zich burgerlijke partij heeft gesteld vóór het verval
van de strafvordering, verantwoordt de strafrechter bijgevolg niet naar recht zijn
beslissing om de vordering van de indeplaatsgestelde niet ontvankelijk te verklaren, op
grond dat deze na het overlijden van de beklaagde werd ingesteld
28 januari 2009
P.2008.1364.F
nr. 73
Controle – Feiten die aan de vordering ten grondslag liggen – Vaststelling – Verjaring –
Burgerlijke rechter – Beslissing.
De burgerlijke rechter die uitspraak doet over een op een misdrijf gegronde vordering en
nagaat of de vordering verjaard is, moet vaststellen dat de feiten die aan de vordering ten
grondslag liggen, onder de toepassing van de strafwet vallen; hij moet melding maken van
de bestanddelen van het misdrijf die de beoordeling van de verjaring beïnvloeden (Art.
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26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
9 februari 2009
S.2008.0067.F

nr. 105

Toetsing door het Hof – Burgerlijke partijstelling door benadeelde van misdrijf –
Beoordeling door de rechter – Voorwaarde.
Opdat een benadeelde zich ontvankelijk burgerlijke partij kan stellen, is vereist dat tussen
de fout van het misdrijf en de schade een noodzakelijk verband van oorzaak tot gevolg
bestaat; de rechter oordeelt daarover in beginsel wel onaantastbaar, maar het Hof toetst of
de rechter zijn beslissing wettig heeft kunnen afleiden uit zijn vaststellingen
10 februari 2009
P.2008.1312.N
nr. 109
Schorsing van de burgerlijke rechtsvordering – Grondslag van de regel – Afzonderlijk
ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering.
De regel van openbare orde krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die niet
tezelfdertijd voor dezelfde rechter als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst is
zolang niet definitief beslist is over de strafvordering, is hierdoor verantwoord dat het
strafvonnis ten aanzien van de afzonderlijk ingestelde burgerlijke rechtsvordering in de
regel gezag van gewijsde heeft aangaande de punten die aan de strafvordering en de
burgerlijke vordering gemeen zijn (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
3 april 2009
C.2008.0111.N
nr. 240
Onderzoek van de ontvankelijkheid – Onderzoeksgerecht – Burgerlijke partijstelling.
Het onderzoeksgerecht moet de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling slechts
onderzoeken wanneer de strafvordering uitsluitend door die stelling is ingesteld of
wanneer alleen de burgerlijke partij die zelf de strafvordering niet op gang heeft gebracht,
hoger beroep instelt tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling; in dat laatste
geval is de ontvankelijkheid van het hoger beroep van de burgerlijke partij, waardoor de
strafvordering voor de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig gemaakt wordt,
afhankelijk van de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling; wanneer het hoger
beroep is ingesteld door de inverdenkinggestelde en de strafvordering op gang gebracht is
door een vordering van het openbaar ministerie terwijl de burgerlijke partij zich slechts
nadien bij de procedure heeft gevoegd, vertoont de ontvankelijkheid van de burgerlijke
partijstelling geen belang voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van de
strafvordering die onafhankelijk van die stelling bestaat en in dat geval moet de kamer
van inbeschuldigingstelling de ontvankelijkheid van de stelling als burgerlijke partij niet
onderzoeken
26 mei 2009
P.2009.0066.N
nr. 345
Ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen door de rechter – Strafzaken.
Overeenkomstig artikel 4, tweede lid, Wetboek van Strafvordering is het ambtshalve
aanhouden van de burgerlijke belangen afhankelijk van de vaststelling door de rechter dat
die burgerlijke belangen niet in staat van wijzen zijn; een aanhouding van burgerlijke
belangen is zonder voorwerp indien de zaak in staat van wijzen is en indien deze
belangen, i.c., de herstelvordering inzake stedenbouw, integraal en definitief zijn
beoordeeld
13 oktober 2009
P.2009.0512.N
nr. 577
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Burgerlijke rechtsvordering voor het
strafgerecht – Veroordeling tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding – Vrijwillig
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tussengekomen partij die in het ongelijk is gesteld – Veroordeling in de kosten.
De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen
van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij; krachtens art. 1022 Ger.W. valt zij ten
laste van de partij die in het ongelijk is gesteld; aangezien het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds voor het strafgerecht onder dezelfde voorwaarden als voor de
burgerlijke rechter in de zaak mag worden betrokken, kan art. 162bis, eerste lid, Sv., niet
gelezen worden als een verbod op de veroordeling van de vrijwillig tussengekomen partij
die in het ongelijk is gesteld
4 november 2009
P.2008.1526.F
nr. 636
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht –
Burgerlijke partijstelling bij rechtsvordering – Consignatieverplichting – Verzuim –
Arrest stelt vast dat er nog steeds grond is om niet te procederen.
Het arrest dat vaststelt dat er nog steeds een grond is om niet te procederen en dat de
kosten aanhoudt, is een eindbeslissing waartegen onmiddellijk cassatieberoep openstaat
(impliciet).
9 december 2009
P.2009.1105.F
nr. 730
Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Burgerlijke partijstelling bij
rechtsvordering – Consignatieverplichting – Bestaansreden.
De voorafgaande consignatie van de kosten, als bepaald in artikel 108, K.B. 28 december
1950 houdende Algemeen Reglement Gerechtskosten in Strafzaken, is een borg die de
burgerlijke partij wordt opgelegd om te garanderen dat zij met mate gebuik zou maken
van het haar bij wet toegekende recht om de strafvordering op gang te brengen; de
voormelde bepaling heeft vooral tot doel om de burgerlijke partijen wier klacht de
uitsluitende of voornaamste reden van de rechtsvordering was, het vormvereiste van de
voorafgaande consignatie op te leggen
9 december 2009
P.2009.1105.F
nr. 730
Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Burgerlijke partijstelling bij
rechtsvordering – Consignatieverplichting – Verzuim – Rechtstreeks dagende partij.
Het openbaar ministerie of de beklaagde kunnen, zelfs voor het eerst in hoger beroep, aan
de rechtstreeks dagende partij een grond tegenwerpen om niet te procederen, namelijk
haar verzuim om de sommen te betalen die zij in consignatie moet geven (Art. 108 K.B.
28 dec. 1950.)
9 december 2009
P.2009.1105.F
nr. 730
Consignatie – Draagwijdte – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht –
Burgerlijke partijstelling bij rechtsvordering – Consignatieverplichting – Verzuim –
Daaropvolgende vordering tot onderzoek.
De nalatigheid van de klager om te voldoen aan de verplichting tot voorafgaande
consignatie van de kosten, heeft geen invloed op de rechtspleging wanneer zij door de
vordering van het openbaar ministerie is gedekt, wat aan de vervolging haar wettelijke
basis verleent en wettigt dat de kosten ervan door de Schatkist worden voorgeschoten;
daaruit volgt dat deze nalatigheid niet belet dat uitspraak wordt gedaan over de
strafvordering die met een burgerlijke partijstelling is ingesteld, waarna een vordering tot
onderzoek is ingesteld (Art. 108 K.B. 28 dec. 1950.)
9 december 2009
P.2009.1105.F
nr. 730
Hoger beroep – Burgerlijke partij – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht –
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Uitbreiding van de vordering in hoger beroep.
Overeenkomstig de artikelen 808 en 1042 Gerechtelijk Wetboek, kan de burgerlijke partij,
zelfs in hoger beroep, de verhogingen of schadevergoedingen vorderen die bewezen zijn
sedert de vordering, die met toepassing van de artikelen 3 en 4 van de Voorlopige Titel
van het Wetboek van Strafvordering bij het strafgerecht aanhangig is gemaakt, mits die
uitbreiding blijft berusten op het strafbaar feit dat de beklaagde wordt ten laste gelegd
9 december 2009
P.2009.0725.F
nr. 728
Opschortende werking – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht –
Eindbeslissing en onherroepelijke beslissing – Beslissing waartegen geen rechtsmiddel
meer openstaat – Verzoekschrift bij Hof Mensenrechten – Gevolg voor de beslissing over
de burgerlijke rechtsvordering – Beslissing over de strafvordering – Gezag van gewijsde
in strafzaken t.a.v. het latere burgerlijke geding.
Een verzoekschrift bij het Hof Mensenrechten is geen rechtsmiddel tegen een
nationaalrechtelijke beslissing, omdat het voormelde Hof niet bevoegd is om die
beslissing nietig te verklaren, in te trekken of te wijzigen; aangezien het feit dat bij de
Europese controleorganen een zaak aanhangig is gemaakt, geen schorsende uitwerking
heeft in het nationaal recht, belet het niet dat een burgerlijke rechtsvordering wordt
ingesteld, verplicht het de geadieerde rechter niet om het onderzoek ervan te verdagen tot
de procedure voor het Europees Hof ten einde is, en ontslaat het die rechter evenmin van
de verplichting om, wat in strafzaken onherroepelijk is beslist, voor waar te houden
9 december 2009
P.2009.1416.F
nr. 733

BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ
In de zaak betrokken voor de strafrechter – Veroordeling in de kosten van de
strafvordering.
De handelingen waarbij het openbaar ministerie een burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
met het oog op haar gezamenlijke en bijkomende veroordeling samen met de partij aan
wie de feiten worden tenlastegelegd, in de zaak voor de strafrechter betrekt, maken deel
uit van de strafvordering
23 september 2009
P.2008.1311.F
nr. 519

CASSATIE
ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD
VAN HET CASSATIEGEDING
Cassatieberoep – Gekozen woonplaats – Ontvankelijkheid – Einde van de keuze –
Burgerlijke zaken – Eenzijdig verzoekschrift – Algemeen – Aanhangigmaking.
Geen enkele wetsbepaling verleent het recht om met een eenzijdig verzoekschrift bij het
Hof van Cassatie een vordering aanhangig te maken die ertoe strekt het debat te
voorkomen dat voor het Hof eventueel zou worden gevoerd over de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep indien de verzoekster op eenzijdig verzoekschrift, in plaats van zich te
schikken naar de regels van de artikelen 32 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
zoals zij van toepassing zijn bij ontstentenis van een gekozen woonplaats, het
cassatieverzoekschrift zou betekenen aan de gekozen woonplaats die in het te bestrijden
arrest wordt vermeld maar die niet langer de gekozen woonplaats is
29 januari 2009
C.2009.0026.F
nr. 77
Onaantastbare beoordeling door de rechter – Marginale toetsing – Identiteit van de feiten
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– Opdracht van het Hof – Toezicht van het Hof – Strafzaken – Grenzen – "Non bis in
idem".
Het komt de rechter toe in feite te oordelen of een beklaagde wordt vervolgd voor een
strafbaar feit waarvoor hij vroeger reeds bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis is
veroordeeld of vrijgesproken; zijn oordeel daaromtrent is, in beginsel, onaantastbaar en
het Hof toetst alleen of de maatstaven die de rechter bij zijn beoordeling in aanmerking
neemt, zijn beslissing wettig kunnen verantwoorden. (Art. 14.7 Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
3 februari 2009
P.2008.1742.N
nr. 90
Allerlei – Verplichting – Openbaar ministerie bij het Hof – Conclusies van het openbaar
ministerie – Schriftelijke conclusies.
Het openbaar ministerie bij het Hof is niet verplicht een schriftelijke conclusie te nemen
(Artikelen 1105 en 1107 Gerechtelijk Wetboek.)
3 maart 2009
P.2009.0079.N
nr. 169
Buitenlandse wet – Taak van het Hof.
Het Hof gaat bij toepassing van de buitenlandse wet door de feitenrechter, de
overeenstemming na van de beslissing van de feitenrechter met de interpretatie die eraan
gegeven wordt in het land van oorsprong, maar kan evenwel alleen kennisnemen van een
schending van de buitenlandse wet door middel van een verwijzingsregel.
20 april 2009
C.2008.0465.N
nr. 259
Door een middel bekritiseerde beslissing – Beraadslaging van het Hof – Ambtshalve
onderzoek van een substitutie van motieven – Arrest tot verdaging van de zaak.
Wanneer het Hof ambtshalve wil nagaan of de door het middel bekritiseerde beslissing
niet naar recht kan worden verantwoord door een rechtsgrond in de plaats te stellen van
het in het middel bekritiseerde motief, beveelt het Hof de verdaging van de zaak om de
eiser de mogelijkheid te bieden over die substitutie van motieven tegenspraak te voeren
14 mei 2009
C.2008.0253.F
nr. 274
Conflicten van attributie – Beslissingen van de Raad van State – Opdracht van het Hof.
Het Hof van Cassatie moet als enige in de Belgische rechtsorde beslissen over conflicten
van attributie; die grondwettelijke opdracht houdt in dat het een regulerende opdracht
heeft in verband met de respectieve opdrachten van de rechterlijke orde en van de Raad
van State; beslissingen waarin de Raad van State uitspraak doet over de grenzen van zijn
bevoegdheid ten aanzien van de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke
orde, moeten in de regel door het Hof van Cassatie op dat vlak kunnen worden getoetst.
(Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Art. 158
Grondwet 1994.)
15 oktober 2009
C.2009.0019.N
nr. 584
Intrekking van een arrest.
Hoewel het Hof weliswaar de opdracht en de bevoegdheid heeft om, buiten het in artikel
1113 Ger. W. bedoelde geval, de intrekking van een door hem gewezen arrest te bevelen,
kan het dat alleen maar doen op voorwaarde dat die beslissing uitsluitend op een
verschrijving berust die niet aan de eiser kan worden verweten en waartegen
laatstgenoemde geen verweer heeft kunnen voeren; uit de wettelijke opdracht van het Hof
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volgt niet dat het Hof de bevoegdheid en de plicht heeft zijn beslissing in te trekken in alle
gevallen waarin het een fout zou hebben begaan (Art. 1113 Gerechtelijk Wetboek.)
23 oktober 2009
C.2009.0267.F
nr. 615

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Toezicht – Burgerlijke zaken – Vreemde wet – Uitlegging door de feitenrechter.
Wanneer de feitenrechter een vreemde wet toepast, gaat het Hof na of de beslissing van de
rechter overeenstemt met de uitlegging die aan deze wet in het land van oorsprong
gegeven wordt.
12 januari 2009
C.2007.0269.F
nr. 21
Stukken waarop het Hof vermag acht te slaan – Redengeving – Veroordeling –
Wegverkeer – Artikel 48 – Besturen van een voertuig op de openbare weg
niettegenstaande vervallenverklaring van het recht tot sturen – Niet–vermelding van de
datum van de kennisgeving door het openbaar ministerie aan de veroordeelde – Toetsing
van de wettigheid van de veroordeling – Wegverkeerswet.
Om regelmatig met redenen te zijn omkleed, moet het vonnis dat de bestuurder van een
voertuig veroordeelt wegens rijden op de openbare weg niettegenstaande
vervallenverklaring van het recht tot sturen, het bestaan vaststellen van een in kracht van
gewijsde gegane gerechtelijke beslissing tot vervallenverklaring en moet het de duur
ervan vermelden, alsook de dag van de kennisgeving die bij art. 40 Wegverkeerswet is
bepaald (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 48 Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
14 januari 2009
P.2008.1398.F
nr. 29
Ontvankelijkheid – Aangifte die verband houdt met een voor het Hof aanhangige zaak –
Strafzaken – Aangifte van misdaden.
Door de partij die beweert benadeeld te zijn toe te staan rechtstreeks bij het Hof van
Cassatie een aangifte te doen die verband houdt met een voor dat Hof aanhangige zaak,
heeft de wetgever gewild dat de aangifte een weerslag zou hebben op de uitspraak over
het cassatieberoep (Artikelen 485, 486 en 493 Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2009
P.2008.1592.F
nr. 190
Ontvankelijkheid – Vordering tot nietigverklaring arrest buitenvervolgingstelling en
heropening van door dat arrest afgesloten onderzoek – Incidentele aangifte.
De incidentele aangifte van vorderingen tot nietigverklaring van een arrest van
buitenvervolgingstelling en heropening van het door dat arrest afgesloten onderzoek, is
niet ontvankelijk wanneer de voormelde vorderingen zelf niet ontvankelijk zijn (Art. 486
Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2009
P.2008.1592.F
nr. 190
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Beroep tot
nietigverklaring van het arrest van buitenvervolgingstelling – Arrest van
buitenvervolgingstelling – Verwerping van het cassatieberoep – Onderzoek in strafzaken.
Het beroep tot nietigverklaring is niet ontvankelijk wanneer het is ingesteld tegen een
arrest van buitenvervolgingstelling van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof
van beroep, waartegen de eiser cassatieberoep had ingesteld dat bij een voorgaand arrest
werd verworpen. (Artikelen 373, 417 en 438 Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2009
P.2008.1592.F
nr. 190
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Toetsing door het Hof – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – Vaststelling
en gevolgtrekking van de feitenrechter omtrent het bestaan van gevaar voor
tegenstrijdigheid tussen beslissingen – Burgerlijke zaken.
Het staat aan het Hof na te gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig
heeft kunnen afleiden dat er geen gevaar bestaat voor tegenstrijdigheid tussen de
beslissingen van de strafrechter en de burgerlijke rechter.
3 april 2009
C.2008.0111.N
nr. 240
Toetsing door het Hof – Tuchtrechter – Beoordelingsbevoegdheid – Evenredigheid –
Artikel 3 E.V.R.M. – Tuchtzaken – Tuchtstraf.
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 blijkt dat de tuchtrechter een
kennelijk onevenredige sanctie heeft opgelegd en zodoende artikel 3 E.V.R.M. heeft
geschonden
5 juni 2009
D.2008.0024.N
nr. 377
Cassatieberoep – Raad van State – Bevoegdheid – Verenigde kamers – Afstand.
De verenigde kamers van het Hof zijn bevoegd om afstand te verlenen van het
cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van State
10 september 2009
C.2008.0365.N
nr. 488
Conflicten van attributie – Beslissingen van de Raad van State.
Het Hof van Cassatie moet als enige in de Belgische rechtsorde beslissen over conflicten
van attributie; die grondwettelijke opdracht houdt in dat het een regulerende opdracht
heeft in verband met de respectieve opdrachten van de rechterlijke orde en van de Raad
van State; beslissingen waarin de Raad van State uitspraak doet over de grenzen van zijn
bevoegdheid ten aanzien van de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke
orde, moeten in de regel door het Hof van Cassatie op dat vlak kunnen worden getoetst.
(Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Art. 158
Grondwet 1994.)
15 oktober 2009
C.2009.0019.N
nr. 584
Rechter – Toetsing door het Hof – Artikel 3 – Tuchtzaken – Sanctie –
Beoordelingsbevoegdheid – Evenredigheid – Verdrag Rechten van de Mens.
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; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing blijkt dat de Nederlandstalige
kamer van beroep van het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten een
kennelijk onevenredige sanctie heeft opgelegd en zodoende artikel 3 E.V.R.M. heeft
geschonden (Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.)
17 december 2009
D.2009.0004.N
nr. 761
Beoordeling – Onrechtmatig beding – Kennelijk onevenwicht – Wettelijk begrip –
Handelspraktijken – Bescherming van de consument.
Het Hof moet nagaan of de bodemrechter, bij zijn beoordeling, het wettelijk begrip
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kennelijk onevenwicht niet heeft miskend (Art. 31, § 1 Wet 14 juli 1991.)
21 december 2009
C.2008.0499.F

nr. 771

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET
BELANG VAN DE WET
Ontvankelijkheid – Vordering tot nietigverklaring – Orde van Vlaamse Balies –
Reglement – Advocaat – Vrijwillige tussenkomst van de Orde – Bijstand van een advocaat
bij het Hof van Cassatie – Vereiste.
Waar de tussenkomst van een advocaat bij het Hof niet verplicht is gesteld door een
uitdrukkelijke bepaling legt het Hof de bijstand niet op in civiele zaken, andere dan
cassatieberoepen; de vordering van een advocaat van de Orde van Vlaamse Balies tot
nietigverklaring van een reglement van deze Orde, alsook de vrijwillige tussenkomst van
de Orde, zonder die daarvoor niet verplichte bijstand, zijn derhalve ontvankelijk
(Artikelen 501, §§ 1 en 3, en 611 Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0237.N
nr. 143
Ontvankelijkheid – Orde van Vlaamse Balies – Advocaat – Vordering tot nietigverklaring
– Stagereglement.
De vordering van een op het tableau ingeschreven advocaat van de Orde van Vlaamse
Balies tot nietigverklaring van een bepaling van het stagereglement van deze Orde, is niet
ontvankelijk bij gebrek aan belang, indien hij niet aantoont hoe de regels betreffende de
inschrijving op de lijst van de kandidaat–stagiairs hem persoonlijk en rechtstreeks kunnen
raken (Artikelen 17, 501 en 611 Gerechtelijk Wetboek.)
5 juni 2009
C.2008.0384.N
nr. 376
Ontvankelijkheid – Orde van Vlaamse Balies – Vordering tot nietigverklaring –
Stagereglement – Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel.
De Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel heeft de hoedanigheid en het
belang in de zin van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, om een
vordering in te stellen tot nietigverklaring van het stagereglement van de Orde van
Vlaamse Balies dat door overschrijding van bevoegdheid zou zijn aangetast, tegen de
wetten zou indruisen of op onregelmatige wijze zou zijn aangenomen (Artikelen 17, 18,
495, 496, 499, 500, 501, § 1, en 611 Gerechtelijk Wetboek.)
5 juni 2009
C.2008.0384.N
nr. 376
Wetboek van Strafvordering, artikel 441 – Strafvordering vervallen door betaling van een
geldsom – Vernietiging zonder verwijzing – Vordering van de procureur–generaal.
Op het cassatieberoep van de procureur–generaal, dat is ingesteld met toepassing van art.
441 Sv., vernietigt het Hof, zonder verwijzing, een veroordeling wegens een misdrijf
waarvoor de strafvordering vervallen was door betaling, binnen de voorgeschreven
termijn, van een onmiddellijke inning
10 juni 2009
P.2009.0854.F
nr. 395
Ruilverkaveling van landeigendommen – Vonnis op tegenspraak van een vrederechter –
Cassatieberoep in het belang van de wet – Cassatieberoep van de procureur–generaal bij
het Hof van Cassatie.
De procureur–generaal bij het Hof van Cassatie kan zich in het belang van de wet in
cassatie voorzien tegen een vonnis op tegenspraak van de vrederechter inzake
ruilverkaveling van landeigendommen, wanneer de wet in geen enkel rechtsmiddel heeft
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voorzien (Art. 1091 Gerechtelijk Wetboek; Art. 17,§ 3, derde lid Wet 12 juli 1976.)
2 oktober 2009
C.2009.0383.F
nr. 551
Rechterlijk gewijsde – Miskenning – Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" –
Strafzaken – Gezag van gewijsde – Omvang.
Het feit dat er ten laste van eenzelfde persoon twee veroordelingen bestaan die deze niet
kan aanvechten en die op hetzelfde feit betrekking hebben, schept een toestand die
onverenigbaar is met het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem"; het is niet vereist dat
de eerste beslissing kracht van gewijsde heeft op het ogenblik dat de tweede rechter
uitspraak moet doen; het volstaat dat dit het geval is op het ogenblik dat de tweede
beslissing voor wettigheidtoezicht aan het Hof wordt voorgelegd.
2 december 2009
P.2009.1581.F
nr. 715

ARRESTEN. VORM
Strafzaken – Intrekking van een arrest.
Wanneer het Hof bij de behandeling van een cassatieberoep geen kennis had van het
neerleggen van een verzoekschrift door de eiser in cassatie en alzo heeft nagelaten de
middelen ingeroepen in dat verzoekschrift te beantwoorden zodat de eiser, door
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, verstoken werd van het recht op een arrest dat
op die middelen antwoordt, trekt het Hof zijn vorig arrest in en doet het opnieuw uitspraak
over de zaak (Artikelen 1113 en 1114 Gerechtelijk Wetboek.)
20 januari 2009
P.2008.1785.N
nr. 50
Door een middel bekritiseerde beslissing – Beraadslaging van het Hof – Ambtshalve
onderzoek van een substitutie van motieven – Arrest tot verdaging van de zaak.
Wanneer het Hof ambtshalve wil nagaan of de door het middel bekritiseerde beslissing
niet naar recht kan worden verantwoord door een rechtsgrond in de plaats te stellen van
het in het middel bekritiseerde motief, beveelt het Hof de verdaging van de zaak om de
eiser de mogelijkheid te bieden over die substitutie van motieven tegenspraak te voeren
14 mei 2009
C.2008.0253.F
nr. 274

VERNIETIGING. OMVANG
Rechter op verwijzing – Vernietiging van de straf – Gedeeltelijke vernietiging van de
schuldigverklaring – Hoger beroep – Vernietiging – Verschillende misdrijven –
Vrijspraak voor een misdrijf – Veroordeling tot één straf voor de andere misdrijven –
Veroordeling voor alle misdrijven – Geen eenparigheid – Behoud van één straf –
Beoordeling van de eenheid van opzet.
Wanneer het Hof vaststelt dat wegens afwezigheid van eenparigheid de
schuldigverklaring in hoger beroep van de beklaagde aan één telastlegging waarvoor hij in
eerste aanleg werd vrijgesproken alsmede de uitgesproken straf voor de andere
vermengde feiten niet naar recht verantwoord zijn, terwijl de wettigheid van de
schuldigverklaring aan die overige telastleggingen niet aangetast is, vernietigt het de
bestreden beslissing in zoverre zij de beklaagde ook schuldig verklaart aan die ene
telastlegging en hem voor de vermengde feiten tot straf veroordeelt; het zal de rechter op
verwijzing behoren om eventueel, bij schuldigverklaring met eenparigheid van die
telastlegging, te oordelen of de eenheid van opzet die reeds werd aanvaard voor de
bewezen verklaarde anderetelastleggingen, ook daarvoor geldt
3 maart 2009
P.2008.1478.N
nr. 167
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CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN
Vorm.
Afgezien van het geval dat er geen tegenpartij is, moet de eiser in cassatie het
verzoekschrift betekenen aan de partijen tegen wie hij zijn cassatieberoep instelt; die
betekening wordt geregeld door de artikelen 32 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek (Art. 1079, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
29 januari 2009
C.2009.0026.F
nr. 77
Ontvankelijkheid – Cassatierechter – Rechten van de Mens – Toegang – Gerechtelijk
Wetboek.
Het in het EVRM vastgelegde recht op toegang tot de cassatierechter kan niet
verantwoorden dat over de afwijkingen van de gewone regels inzake de ontvankelijkheid
van de cassatieberoepen een debat wordt gevoerd voor het instellen van het cassatieberoep
zelf (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
29 januari 2009
C.2009.0026.F
nr. 77
Kennisgeving – Begin – Zaterdag – Derde erop volgende werkdag.
Wanneer de kennisgeving van de bestreden beslissing is gebeurd bij aangetekende brief
die aan de postdiensten overhandigd werd op een donderdag, is de derde werkdag die op
deze gebeurtenis volgt en waarop de termijn begint te lopen om zich tegen deze beslissing
in cassatie te voorzien de volgende dinsdag, doordat de zaterdag geen werkdag is
(Artikelen 53bis, 2°, 54 en 1079, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
30 januari 2009
D.2008.0007.N
nr. 83
Doorhaling – Beslissingen of maatregelen van inwendige aard.
Is ontvankelijk het cassatieberoep tegen het arrest van het hof van beroep waarbijtot de
doorhaling van een zaak beslist wordt, in strijd met de vermeldingen van hetzittingsblad,
zodat het Hof in de onmogelijkheid verkeert de wettigheid van die beslissingna te gaan.1
(Artikelen 730, § 1, eerste lid, en 1046 Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0345.N
nr. 147
Memorie van toelichting – Aanvullend middel afgeleid uit een nieuwe wet – Laattijdige
neerlegging.
Aangezien de nieuwe wet op grond waarvan de eiser, in een memorie van toelichting, een
aanvullend cassatiemiddel formuleert, niet afwijkt van de publiekrechtelijke regels van de
rechtspleging in cassatie, is die memorie die meer dan 15 dagen na de betekening van het
verzoekschrift tot cassatie is neergelegd, niet ontvankelijk (Art. 1087 Gerechtelijk
Wetboek.)
2 april 2009
C.2008.0343.F
nr. 232
Verplichting – Onsplitsbaar geschil – Onderscheiden cassatieberoep tegen dezelfde
beslissing – Betrekking bij de zaak.
Wanneer twee partijen tegen dezelfde beslissing cassatieberoep instellen en het geschil
onsplitsbaar is, hoeft de eiser verplicht de andere partijen die tegen dezelfde beslissing
cassatieberoep hebben ingesteld, niet bij de zaak te betrekken binnen de gewone
termijnen. (Artikelen 1083 en 1084 Gerechtelijk Wetboek.)
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14 mei 2009

C.2007.0322.F

nr. 316

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Openbare orde in
gevaar gebracht – Begrip.
Buiten de in de wet bepaalde gevallen, is het openbaar ministerie, op grond van art. 138, §
1, Ger. W., alleen bevoegd om tegen een beslissing in burgerlijke zaken, waarin het geen
partij bij is, cassatieberoep in te stellen, indien de openbare orde in gevaar is gebracht
door een toestand die verholpen moet worden; dit is niet het geval wanneer de rechter, na
een administratieve beslissing te hebben vernietigd die de werkloze een straf van
uitsluiting uit het recht op uitkering had opgelegd, ondanks die vernietiging beslist om
zelf een straf van uitsluiting op te leggen (Art. 138, § 1 Gerechtelijk Wetboek.)
25 mei 2009
S.2009.0002.F
nr. 340
Cassatieberoep – Keuze van woonplaats – In vorige instantie.
Wanneer de bestreden beslissing door de toekomstige verweerder in cassatie betekend is
aan de toekomstige eiser in cassatie, zonder dat daarin keuze van woonplaats is gedaan,
heeft de keuze van woonplaats in de vorige instantie door die toekomstige verweerder in
cassatie geen gevolg meer en kan het cassatieberoep niet meer aan deze vroeger gekozen
woonplaats worden betekend (Art. 40, laatste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 111
Burgerlijk Wetboek.)
29 mei 2009
C.2006.0139.N
nr. 359
Voorziening tegen beslissing van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
op grond van artikel 33 W. – Belang.
Aan de regel dat een rechtsgeldig cassatieberoep niet kan ingesteld worden indien de eiser
geen belang heeft in de zin van artikel 17 en 18, Ger.W. om dit rechtsmiddel in te stellen,
wordt geen afbreuk gedaan wanneer het cassatieberoep wordt ingesteld op grond van
artikel 33 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, dat in het tweede lid
bepaalt dat het cassatieberoep wordt ingesteld bij verzoekschrift van de belanghebbende
partij en overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek (Artikelen 17 en 18 Gerechtelijk
Wetboek; Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
8 juni 2009
S.2008.0129.N
nr. 381
Beslissing waartegen nog verzet of derden verzet mogelijk is.
Het cassatieberoep van een niet–verschenen partij tegen de verstekbeslissing is niet
ontvankelijk wanneer tegen de beslissing nog verzet kan worden aangetekend; geen
enkele bepaling belet evenwel dat een cassatieberoep zou worden ingesteld door een partij
die nog over het buitengewoon rechtsmiddel van het derden verzet beschikt (Art. 1076
Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2009
C.2008.0270.N
nr. 399
Partij – Vereiste – Advocaat bij het Hof.
In civiele zaken mag een partij met een door haar ondertekende akte, afstand doen van
haar cassatieberoep; de bijstand van een advocaat bij het Hof is hiertoe niet vereist (Art.
1112 Gerechtelijk Wetboek.)
10 september 2009
C.2008.0365.N
nr. 488
Middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de akten.
In burgerlijke zaken is het middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de
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akten ontvankelijk wanneer de bestreden beslissing de akte niet weergeeft, maar bij het
verzoekschrift een afschrift is gevoegd van die akte dat door de advocaat bij het Hof van
Cassatie die de eiser vertegenwoordigt, eensluidend is verklaard
11 september 2009
C.2008.0274.F
nr. 492
Cassatieberoep – Verplichting – Taalgebruik – Termijn – Prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof – Verzoek tot taalwijziging – Rechtbank van het arrondissement
Brussel – Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935) – Uitspraak van de beslissing die geldt als
betekening – Hof van Cassatie – Gelijkheid.
Wanneer de vraag rijst voor het Hof van Cassatie of de regeling van artikel 4, § 2, en 6, §
2, van de Taalwet gerechtszaken de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat
zij de termijn voor het instellen van een cassatieberoep doet ingaan vanaf het ogenblik van
de uitspraak, zelfs in afwezigheid van de partijen, terwijl in civiele procedures de termijn
van het cassatieberoep in de regel ingaat vanaf de betekening of de kennisgeving van de
beslissing, stelt het Hof die vraag aan het Grondwettelijk Hof
8 oktober 2009
C.2008.0364.N
nr. 565
Cassatieberoep – Overheid – Raad van State – Annulatieprocedure – Individuele
overheidshandeling – Beslissing waarbij de Raad zich zonder rechsmacht verklaart –
Belang.
De overheid die een individuele overheidshandeling heeft gesteld die voor de Raad van
State wordt bestreden, heeft belang te horen bepalen of de kennisneming al dan niet
binnen de rechtsmacht van de rechtscolleges van de rechterlijke orde valt wanneer de
Raad van State de rechtsmacht verwerpt die de overheid voorstond; de overheid heeft in
dergelijk geval wel een belang om te horen zeggen welke instantie het geschil moet
beoordelen en blijft dat belang behouden ook wanneer de individuele maatregel voorlopig
overeind blijft doordat de Raad van State zich zonder rechtsmacht heeft verklaard om
erover te oordelen (Artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek; Art. 33 Wetten op de Raad
van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Art. 158 Grondwet 1994.)
15 oktober 2009
C.2009.0019.N
nr. 584
Ontvankelijkheid – Cassatieberoep enkel tegen een eindarrest – Later cassatieberoep
tegen een herroepingsarrest.
Het verlenen van medewerking, onder voorbehoud, aan een in een arrest van herroeping
van het gewijsde bevolen instaatstelling en aan de behandeling van de zaak zelf, het enkel
betekenen van het arrest over de zaak zelf en het enkel richten van een eerste
cassatieberoep tegen dit laatste arrest en niet tegen het herroepingsarrest volstaat niet om
een stilzwijgende berusting in dat herroepingsarrest af te leiden, zodat het later
cassatieberoep tegen dat herroepingsarrest ontvankelijk is. (Art. 1045, derde lid
Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2009
C.2008.0336.N
nr. 602
Ontvankelijkheid – Aangevoerde grief – Als geschonden aangewezen artikelen.
Aan de verplichting om in het verzoekschrift tot cassatie de wettelijke bepalingen te
vermelden waarvan de schending wordt aangevoerd, is voldaan wanneer de als
geschonden aangewezen wetsbepalingen slaan op de aangevoerde grief (Art. 1080
Gerechtelijk Wetboek.)
29 oktober 2009
C.2008.0448.N
nr. 627
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Ongegrond bevonden middel van niet–ontvankelijkheid.
De door de eiser neergelegde akte van voorwaardelijke afstand zonder berusting van het
cassatieberoep is zonder voorwerp geworden wanneer het middel van niet–
ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de verweerder ongegrond wordt bevonden.
26 november 2009
C.2008.0619.N
nr. 701
Ontvankelijkheid – Stedenbouwkundig inspecteur – Herstelvordering – Stedenbouw –
Verweerders – Handelend of optredend in naam van het Vlaams Gewest – Tegen hem
gericht cassatieberoep – Dwangsom – Herstel van plaats in de vorige staat –
Tenuitvoerlegging.
De stedenbouwkundig inspecteur treedt op in naam van het Vlaamse Gewest zowel bij het
vorderen van een herstelmaatregel als bij het ten uitvoer leggen van de bevolen
herstelmaatregel en van de verschuldigde dwangsommen, zodat het cassatieberoep dat
gericht wordt tegen hem als handelend of optredend in naam van het Vlaamse Gewest,
ontvankelijk is (Artikelen 149, §§ 1 en 2, en 153 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de
Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
24 december 2009
C.2006.0279.N
nr. 784

STRAFZAKEN
Verklaring van cassatieberoep aan de directeur van de gevangenis of zijn gemachtigde –
Proces–verbaal van de verklaring – Beklaagde in hechtenis – Taal van de rechtspleging.
Hoewel art. 30 G.W. de eiser in cassatie toestaat de verklaring van cassatieberoep in de
landstaal van zijn keuze te doen, moet de ambtenaar aan wie die verklaring wordt gedaan
daarvan niettemin de akte opmaken in de taal van de rechtspleging, weliswaar met
overname van de verklaring van cassatieberoep in de taal waarin zij was gesteld
7 januari 2009
P.2008.1596.F
nr. 14
Verklaring van cassatieberoep aan de directeur van de gevangenis of zijn gemachtigde –
Proces–verbaal van de verklaring – Beklaagde in hechtenis.
Wanneer een gedetineerde, met toepassing van de wet van 25 juli 1893 betreffende de
aantekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of
geïnterneerde personen, zijn verklaring van cassatieberoep doet aan de bestuurder van de
inrichting of zijn gemachtigde, die daarvan proces–verbaal opmaakt, maakt dat proces–
verbaal, en niet het register van de griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing
heeft gewezen en waarin het voormelde proces–verbaal wordt overgeschreven, de akte
van cassatieberoep uit
7 januari 2009
P.2008.1596.F
nr. 14
Niet ondertekende memorie.
Niet ontvankelijk is de memorie in cassatie die niet is ondertekend (Art. 420bis Wetboek
van Strafvordering.)
20 januari 2009
P.2008.0772.N
nr. 47
Aanvang – Cassatieberoep van de beklaagde tegen een verstekvonnis.
Krachtens de artikelen 187, 373 en 413, derde lid, Wetboek van Strafvordering, neemt de
termijn waarover de beklaagde beschikt om cassatieberoep in te stellen tegen een bij
verstek gewezen vonnis, een aanvang bij het verstrijken van de vijftiende dag na die van
de betekening, indien hij niet in verzet is gekomen (Artikelen 187, 373 en 413, derde lid
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Wetboek van Strafvordering.)
27 januari 2009

P.2008.1549.N

nr. 67

Eiser in cassatie – Mededeling van de cassatiemiddelen aan de verweerder in cassatie.
Geen enkele wettelijke bepaling noch algemeen rechtsbeginsel vereist dat in strafzaken de
eisende partij haar cassatiemiddelen aan de verweerder meedeelt.
3 maart 2009
P.2009.0079.N
nr. 169
Beslissing die niet op verzet kan worden bestreden – Vergissing – Verstekbeslissing.
Wanneer de verstekbeslissing op het verzet van de niet–verschenen partij niet kan worden
bestreden, kan de partij die door deze beslissing wordt benadeeld, cassatieberoep instellen
vanaf de uitspraak ervan (Art. 416 Wetboek van Strafvordering.)
4 maart 2009
P.2008.1682.F
nr. 170
Toepasselijke bepalingen – Hoger beroep – Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling –
Cassatieberoep – Voorlopige aanhouding – Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling – Passieve uitlevering.
Wanneer een vreemdeling, die met toepassing van artikel 5 Uitleveringswet, voorlopig is
aangehouden, cassatieberoep instelt tegen het arrest dat uitspraak doet op zijn hoger
beroep tegen de beschikking van de raadkamer waarbij zijn voorlopige invrijheidstelling
wordt verworpen, blijven de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering op dat
cassatieberoep van toepassing
18 maart 2009
P.2009.0315.F
nr. 206
Antwoord op de conclusie door een partij – Middelen – Conclusie van het openbaar
ministerie.
Artikel 1107, alinea 3, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat elke partij ter zitting kan
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,
voorziet niet in de mogelijkheid om uitstel te vragen met als doel andere middelen aan te
voeren dan deze aangevoerd in de memorie (Art. 420ter Wetboek van Strafvordering;
Art. 1107 Gerechtelijk Wetboek.)
24 maart 2009
P.2009.0091.N
nr. 215
Artikel 1107, alinea 3, Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 1107, alinea 3, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat elke partij ter zitting kan
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,
voorziet niet in de mogelijkheid om uitstel te vragen met als doel andere middelen aan te
voeren dan deze aangevoerd in de memorie (Art. 420ter Wetboek van Strafvordering;
Art. 1107 Gerechtelijk Wetboek.)
24 maart 2009
P.2009.0091.N
nr. 215
Toepasselijke wetsbepalingen – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Verzoek tot
invrijheidstelling – Uitleveringsdetentie na exequatur – Invrijheidstelling door de kamer
van inbeschuldigingstelling – Passieve uitlevering.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de vreemdeling, die met toepassing van
artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet 1874 is opgesloten, in vrijheid stelt, geldt voor de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep niet artikel 31, § 2 Voorlopige Hechteniswet,
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maar de gemeenrechtelijke bepalingen van het Wetboek van Strafvordering
31 maart 2009
P.2009.0162.N

nr. 224

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Verzoek tot
invrijheidstelling – Uitleveringsdetentie na exequatur – Invrijheidstelling door de kamer
van inbeschuldigingstelling – Passieve uitlevering.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de vreemdeling, die met toepassing van
artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet 1874 is opgesloten, in vrijheid stelt, geldt voor de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep niet artikel 31, § 2 Voorlopige Hechteniswet,
maar de gemeenrechtelijke bepalingen van het Wetboek van Strafvordering
31 maart 2009
P.2009.0162.N
nr. 224
Ontvankelijkheid – Overgangsrecht – Strafuitvoeringsrechtbank – Wijziging termijn en
vormvoorwaarden cassatieberoep.
Niettegenstaande de inwerkingtreding op 8 maart 2009 van de wet van 6 februari 2009 tot
wijziging van artikel 97 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie
van de veroordeelden tot een vrijheidstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in
het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten waardoor enerzijds de termijn voor de
veroordeelde om cassatieberoep in te stellen tegen een vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank van vierentwintig uur te rekenen van de dag van de
kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief, werd gebracht op vijftien dagen te rekenen
van de uitspraak van het vonnis en anderzijds het cassatieberoep dient te worden ingesteld
door een advocaat, is het cassatieberoep dat door de veroordeelde werd ingesteld op 10
maart 2009 tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank van 2 maart 2009,
ontvankelijk wanneer niet blijkt op welk ogenblik van het vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank aan de veroordeelde kennis werd gegeven
7 april 2009
P.2009.0399.N
nr. 247
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep – Bijzondere opsporingsmethoden –
Opgeworpen wettigheidsincident voor de feitenrechter – Overzending van de zaak aan het
openbaar ministerie teneinde controle door de kamer van inbeschuldigingstelling – Geen
eindbeslissingen.
Het cassatieberoep tegen de beslissingen van de feitenrechter die vaststelt dat een
wettigheidsincident wordt opgeworpen dat betrekking heeft op de controle op de
bijzondere opsporingsmethode van observatie, het overzenden van de zaak aan het
openbaar ministerie gelast teneinde deze bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te
brengen voor de in artikel 235ter Wetboek van Strafvordering bepaalde controle, de zaak
in voortzetting stelt en de beslissing nopens de kosten aanhoudt, is niet ontvankelijk, nu
die beslissingen geen eindbeslissingen zijn zoals bedoeld in artikel 416, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering en niet onder de uitzonderingsbepalingen van het tweede lid
van dat artikel vallen. (Art. 189ter Wetboek van Strafvordering.)
7 april 2009
P.2009.0361.N
nr. 246
Opschortende werking – Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep van het openbaar
ministerie – Elektronisch toezicht – Beslissing tot toekenning – Gevolgen.
Het cassatieberoep dat het openbaar ministerie binnen de wettelijke termijn tegen de
beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank heeft ingesteld waarbij electronisch toezicht
wordt toegekend, heeft opschortende werking tot het ogenblik waarop het Hof op het
voormelde cassatieberoep uitspraak heeft gedaan, hoewel het vonnis waarbij de maatregel
is toegekend beslist dat het vonnis op een eerdere datum uitvoerbaar wordt (Artikelen 60
en 97, § 3, eerste lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de
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veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
8 april 2009
P.2009.0400.F
nr. 250
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toegepaste bijzondere
opsporingsmethoden – Zaak waarin één van de inverdenkinggestelden van zijn vrijheid is
beroofd.
Wanneer één van de inverdenkinggestelden van zijn vrijheid is beroofd, moet het
cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de
toepassing van de uitgevoerde bijzondere opsporingsmethoden controleert, worden
ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren, die ten aanzien van het openbaar
ministerie en elk van de partijen, begint te lopen vanaf de dag waarop het arrest is
uitgesproken. (Art. 235ter, § 6, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2009
P.2009.0396.N
nr. 266
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Gemis aan belang of bestaansreden –
Controle van de bijzondere opsporingsmethode observatie – Onderzoeksgerechten – Geen
cassatieberoep – Toepassing – Gevolg.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling heeft geoordeeld dat de bijzondere
opsporingsmethode observatie regelmatig is verlopen en tegen dat arrest geen
cassatieberoep is ingesteld, blijft die beslissing onverkort bestaan en is nadien het
cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen een beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling die, buiten het geval bedoeld in artikel 189ter, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering, een tweede controle heeft uitgevoerd, ingevolge toepassing van artikel
189ter, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
(Artikelen 189ter, vierde lid, en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2009
P.2009.0428.N
nr. 267
Vrijheidsberoving – Toepasselijke wetsbepalingen – Termijn voor uitspraak door het Hof
– Vreemdeling.
De wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, die een bijzonder hoofdstuk
wijdt aan het cassatieberoep, heeft artikel 72 Vreemdelingenwet niet gewijzigd; derhalve
is, zelfs na de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis, artikel 72, vierde lid, Vreemdelingenwet, dat bepaalt
dat er wordt gehandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen op de voorlopige
hechtenis, behoudens deze betreffende het bevel tot aanhouding, de onderzoeksrechter,
het verbod van vrij verkeer, de beschikking tot gevangenneming, de voorlopige
invrijheidstelling of de invrijheidstelling onder borgtocht en het inzagerecht in het
administratief dossier, niet van toepassing op het cassatieberoep, dat onderworpen blijft
aan de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering
28 april 2009
P.2009.0545.N
nr. 282
Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep door veroordeelde – Vorm.
De verklaring van cassatieberoep van de veroordeelde tegen een beslissing van de
strafuitvoeringsrechtbank moet door een advocaat worden ondertekend. (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.)
5 mei 2009
P.2009.0583.N
nr. 294
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Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwerping – Beslag – Benadeelde – Verzoek tot
opheffing.
Het cassatieberoep van de persoon die is benadeeld door een onderzoeksdaad met
betrekking tot zijn goederen, in casu een beslag, dat gericht is tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn verzoekschrift verwerpt, is niet ontvankelijk
wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling zich niet heeft uitgesproken over de
regelmatigheid van het beslag maar heeft geoordeeld dat de persoon met onvoldoende
zekerheid aantoonde dat het inbeslaggenomen en opgeëiste geld hem toebehoorde
(Artikelen 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering.)
20 mei 2009
P.2009.0214.F
nr. 331
Controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden.
Overeenkomstig artikel 235ter, § 6, Wetboek van Strafvordering moet beroep in cassatie
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat controle uitoefent over de
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, worden
ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen, die ingaat op de dag waarop het arrest is
uitgesproken; wanneer echter een van de inverdenkinggestelden van zijn vrijheid is
beroofd, moet het beroep in cassatie worden ingesteld binnen een termijn van
vierentwintig uren, die ten aanzien van het openbaar ministerie en elk van de partijen,
begint te lopen vanaf de dag waarop het arrest is uitgesproken
26 mei 2009
P.2009.0665.N
nr. 349
Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Ontvankelijkheid – Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde – Niet–ontvankelijk
hoger beroep – Regeling van de rechtspleging.
De inverdenkinggestelde kan alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest
dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing, in zoverre
de kamer van inbeschuldigingstelling zijn hoger beroep ontvankelijk heeft verklaard of
wanneer zij het verkeerdelijk niet–ontvankelijk heeft verklaard (Artikelen 129, 130, 131,
§ 1, 135, § 2 en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
27 mei 2009
P.2009.0261.F
nr. 353
Toepasselijke bepalingen – Kamer van inbeschuldigingstelling – Vreemdelingen –
Vrijheidsberoving – Beroep bij de rechterlijke macht – Cassatieberoep van de procureur–
generaal bij het hof van beroep.
Het cassatieberoep van de procureur–generaal bij het hof van beroep tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat, krachtens de Vreemdelingenwet, de
invrijheidstelling van een aangehouden vreemdeling beveelt, wordt geregeld door de
bepalingen van het Wetboek van Strafvordering; deze bepalingen beperken het recht van
het openbaar ministerie om cassatieberoep in te stellen niet tot het geval waarin het hoger
beroep heeft ingesteld (Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
27 mei 2009
P.2009.0737.F
nr. 354
Kamer van inbeschuldigingstelling – Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Beroep bij de
rechterlijke macht – Cassatieberoep van de procureur–generaal bij het hof van beroep.
Het cassatieberoep van de procureur–generaal bij het hof van beroep tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat, krachtens de Vreemdelingenwet, de
invrijheidstelling van een aangehouden vreemdeling beveelt, wordt geregeld door de
bepalingen van het Wetboek van Strafvordering; deze bepalingen beperken het recht van
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het openbaar ministerie om cassatieberoep in te stellen niet tot het geval waarin het hoger
beroep heeft ingesteld
27 mei 2009
P.2009.0737.F
nr. 354
Kamer van inbeschuldigingstelling – Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Beroep bij de
rechterlijke macht – Afzien van cassatieberoep – Openbaar ministerie – Invrijheidstelling.
Het openbaar ministerie kan niet vóór het verstrijken van de termijnen afzien van een
rechtsmiddel waarvan de uitoefening hem bij wet is toevertrouwd.
27 mei 2009
P.2009.0737.F
nr. 354
Kamer van inbeschuldigingstelling – Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Beroep bij de
rechterlijke macht – Minister of zijn gemachtigde – Partij in de rechtspleging –
Cassatieberoepen van het openbaar ministerie en van de minister.
Wanneer de vreemdeling met toepassing van art. 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, ingeval 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, ontneemt hem die hoedanigheid niet
(Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
27 mei 2009
P.2009.0737.F
nr. 354
Aard – Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij – Beslissing waarbij de
plaatsing van de geïnterneerde in een privé–inrichting wordt gelast of geweigerd.
De beslissingen van de commissie en de Hoge Commissie tot Bescherming van de
Maatschappij waarbij de plaatsing van de geïnterneerde in een privé–inrichting wordt
gelast of geweigerd, maken slechts een uitvoeringsmodaliteit van de internering uit en zijn
derhalve niet vatbaar voor hoger beroep of cassatieberoep. (Artikelen 14, eerste en
tweede lid Wet Bescherming Maatschappij; Artikelen 19bis, eerste en tweede lid, en 19ter
Wet Bescherming Maatschappij.)
2 juni 2009
P.2009.0735.N
nr. 368
Cassatieberoep – Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij –
Ontvankelijkheid – Beslissing betreffende de tenuitvoerlegging van de beschikking tot
internering.
Tegen de beslissingen van de commissie en de Hoge Commissie tot bescherming van de
maatschappij betreffende de tenuitvoerleggingen van de beschikkingen tot internering
staat geen hoger beroep of cassatieberoep open (Artikelen 14 tot 17 Wet Bescherming
Maatschappij.)
2 juni 2009
P.2009.0586.N
nr. 367
Controle op de bijzondere opsporingsmethoden door de kamer van
inbeschuldigingstelling – Arresten nr. 105/2007 van 19 juli 2007 en nr. 111/2008 van 31
juli 2008 van het – Declaratief karakter van deze arresten.
Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wet ongrondwettig is, heeft die
beslissing in de regel een declaratief karakter en werkt dus retroactief; hieruit volgt dat
ingevolge de vernietiging van artikel 235ter, § 6, Wetboek van Strafvordering en de
beslissing dat de eventuele niet–ontvankelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep
tegen een arrest dat de controle op de bijzondere opsporingsmethoden heeft gedaan,
ongrondwettig is, geacht moet worden dat tegen dergelijke arresten steeds een
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onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is geweest; het cassatieberoep tegen het arrest dat
de controle op de bijzondere opsporingsmethoden uitoefende, dat na het eindarrest wordt
ingesteld, is bijgevolg niet ontvankelijk
9 juni 2009
P.2009.0054.N
nr. 384
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling
zich bevoegd verklaart om die controle uit te oefenen – Controle van de regelmatigheid
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en – Doel van deze controle.
De bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering voorgeschreven controle van de
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de
hand van het vertrouwelijk dossier heeft tot doel het recht op een eerlijk proces,
gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en strekt de verdachte dus tot voordeel,
zodat de verdachte, die geen grieven aanvoert tegen de beslissing dat de bijzondere
opsporingsmethoden regelmatig zijn, geen belang heeft op te komen tegen de beslissing
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om de gevraagde
controle over de bijzondere opsporingsmethode observatie uit te oefenen en zijn
cassatieberoep bijgevolg niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang (Art. 6 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
9 juni 2009
P.2007.1673.N
nr. 382
Ontvankelijkheid – Stedenbouw – Beklaagde veroordeeld tot dwangsom – Rechtstreekse
dagvaarding van de vroegere burgerlijke partij in opheffing van de dwangsom –
Vordering tot opheffing van de dwangsom ongegrond verklaard – Hoger beroep van de
rechtstreeks dagende partij – Cassatieberoep van de rechtstreeks dagende partij –
Cassatieberoep niet betekend aan de rechtstreeks gedaagde partij – Bevestiging van het
beroepen vonnis – Herstelvordering.
Niet–ontvankelijk is het cassatieberoep van de rechtstreeks dagende partij die – na als
beklaagde veroordeeld te zijn op de herstelvordering tot het betalen van een dwangsom
voor iedere dag vertraging in de uitvoering van de hoofdveroordeling en na de vroegere
burgerlijke partij rechtstreeks te hebben gedagvaard voor de strafrechter tot opheffing van
de veroordeling tot het betalen van een dwangsom, wegens de onmogelijkheid om de
hoofdveroordeling na te leven – dit cassatieberoep tegen de beslissing van de
appelrechters, die het beroepen vonnis, waarbij de rechtstreekse dagvaarding ongegrond
wordt verklaard, bevestigen, niet heeft doen betekenen aan de rechtstreeks gedaagde partij
(Art. 418 Wetboek van Strafvordering.)
9 juni 2009
P.2009.0140.N
nr. 386
Lasthebber ad hoc – Rechtspersoon – Bevoegdheid – Vertegenwoordiging.
Wanneer, ingeval tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is om hem te
vertegenwoordigen een strafvordering wordt ingesteld wegens dezelfde of
samenhangende feiten, door de rechtbank een lasthebber ad hoc is aangewezen om de
rechtspersoon te vertegenwoordigen, is uitsluitend deze laatste bevoegd om namens de
rechtspersoon als beklaagde rechtsmiddelen, met inbegrip van cassatieberoep, aan te
wenden tegen de beslissingen over de tegen deze rechtspersoon ingestelde strafvordering
(Art. 2bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
9 juni 2009
P.2009.0446.N
nr. 388
Ontvankelijkheid – Nationaliteit – Vordering tot vervallenverklaring – Cassatieberoep –
Arrest van het hof van beroep.
Het cassatieberoep tegen het arrest van het hof van beroep dat in eerste en laatste aanleg
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uitspraak doet over de vordering tot vervallenverklaring is alleen ontvankelijk voor zover
de verweerder in deze vordering zich voor het hof van beroep er zich tevergeefs heeft op
beroepen dat hij de Belgische nationaliteit verkregen had wegens de nationaliteit van de
vader of de moeder of wegens de omstandigheid dat hij in België is geboren uit een ouder
die zelf in België is geboren; het cassatieberoep is daarenboven enkel ontvankelijk
wanneer het gemotiveerd wordt door de onwettigheid of de onregelmatigheid van de
verwerping van deze rechtmatig opgeworpen exceptie
10 juni 2009
P.2009.0295.F
nr. 390
Cassatieberoep – Arrest – Wraking – Vorm.
Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een 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 kamer
van het Hof (Artikelen 417 e.v. Wetboek van Strafvordering.)
12 juni 2009
C.2009.0241.N
nr. 400
Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de
rechtspleging – Adiering voor het uitvoeren van de controle van de bijzondere
opsporingsmethoden – Heropening van het debat.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep gericht tegen een voorbereidend arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling die, rechtsgeldig gevat van het verzoek tot het
uitvoeren van een controle overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, de
heropening van het debat beveelt met het oog op een onderzoek overeenkomstig artikel
235bis, § 3, Wetboek van Strafvordering. (Art. 416 Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2009
P.2009.0785.N
nr. 411
Kamer van inbeschuldigingstelling – Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Arrest dat de
invrijheidstelling beveelt – Cassatieberoep van het openbaar ministerie –
Ontvankelijkheid – Toepasselijke wetsbepalingen – Rechtsmiddelen.
De ontvankelijkheid van het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, met toepassing van de artikelen 71 en 72
Vreemdelingenwet, de invrijheidstelling beveelt van de vreemdeling tegen wie een
maatregel van vrijheidsberoving is genomen, wordt geregeld door de bepalingen van het
Wetboek van Strafvordering en niet door de Voorlopige Hechteniswet (Art. 373 Wetboek
van Strafvordering; Artikelen 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
23 juni 2009
P.2009.0844.N
nr. 434
Arrest – Wraking.
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 kamer
van het Hof (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
26 juni 2009
C.2009.0308.N
nr. 442
Arrest – Ontvankelijkheid – Wraking – Termijn – Inkorting.
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. 828 Gerechtelijk
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Wetboek.)
26 juni 2009

C.2009.0308.N

nr. 442

Kamer van inbeschuldigingstelling – Uitlevering – Advies aan regering.
Het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling aan de Regering, inzake uitlevering,
is alleen maar raadgevend en is geen beslissing waartegen cassatieberoep mogelijk is
14 juli 2009
P.2009.0995.F
nr. 453
Uitbreiding van de bevoegdheid wegens samenhang – Begrip – Hof van assisen.
Wanneer de inverdenkinggestelde het bestaan van samenhang betwist dat zijn verwijzing
naar het hof van assisen zou wettigen, werpt hij een geschil inzake bevoegdheid op, in de
zin van de artikelen 416, tweede lid, en 539, Sv.
2 september 2009
P.2009.0960.F
nr. 469
Ontvankelijkheid – Stedenbouw – Geen herstelvordering aanhangig – Cassatieberoep van
de stedenbouwkundig inspecteur – Strafrechter.
Wanneer de strafrechter vaststelt dat inzake stedenbouw het bestuur voor hem geen
herstelmaatregel heeft gevorderd, heeft de stedenbouwkundig inspecteur geen belang
tegen die vaststelling cassatieberoep aan te tekenen, ook al houdt de rechter de beslissing
over het herstel van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf niet aan, zodat het
cassatieberoep niet ontvankelijk is
8 september 2009
P.2009.0341.N
nr. 483
Beslissing vatbaar voor verzet – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid –
Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis tot intrekking van een uitvoeringsmodaliteit van de
straf – Rechtbank die bij verstek uitspraak heeft gedaan.
Wanneer tegen het vonnis tot herroeping van de strafuitvoeringsmodaliteit verzet kan
worden aangetekend, is cassatieberoep uitgesloten zolang het gewone rechtsmiddel
mogelijk is
23 september 2009
P.2009.1359.F
nr. 522
Voorlopige hechtenis – Ontvankelijkheid – Verklaring van cassatieberoep aan een
penitentiaire beambte.
De verklaring van een gedetineerde aan een penitentiaire beambte is geen cassatieberoep,
wanneer niet blijkt dat die beambte een gemachtigde is van de directeur. (Art. 1 Wet 25
juli 1893.)
30 september 2009
P.2009.1409.F
nr. 538
Verstek – Beslissing in laatste aanleg – Beslissing die geen beslissing in laatste aanleg is
– Begrip.
Wanneer het vonnis de verzekeraar op tegenspraak veroordeelt om hoofdelijk met de
versteklatende verzekerde, beklaagde, de schade te vergoeden waarvoor laatstgenoemde
aansprakelijk was gesteld, volgt daaruit dat de verzekeraar, indien een later vonnis, op het
verzet dat de beklaagde op de dag van het cassatieberoep nog steeds kon aantekenen, de
beklaagde gedeeltelijk van deze veroordeling zou hebben ontslagen, de verzekeraar in
dezelfde mate van zijn hoofdelijke veroordeling ontslagen wordt; bijgevolg was de
beslissing op de door de burgerlijke partij tegen de verzekeraar ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, waarvan het lot aldus met dat van de beklaagde is verbonden, op de dag
van het cassatieberoep geen in laatste aanleg gewezen beslissing (Art. 416 Wetboek van
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Strafvordering.)
7 oktober 2009

P.2009.0812.F

nr. 563

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep tegen beslissing die geen uitspraak doet over de
burgerlijke rechtsvordering.
Krachtens de artikelen 373 en 412 Wetboek van Strafvordering kan de burgerlijke partij
slechts cassatieberoep instellen ten opzichte van de beschikkingen betreffende haar
burgerlijke belangen en kan zij in geen geval de vernietiging vorderen van een
beschikking van vrijspraak
17 november 2009
P.2009.0903.N
nr. 673
Ontvankelijkheid – Cassatieberoep tegen een beschikking van vrijspraak.
Krachtens de artikelen 373 en 412 Wetboek van Strafvordering kan de burgerlijke partij
slechts cassatieberoep instellen ten opzichte van de beschikkingen betreffende haar
burgerlijke belangen en kan zij in geen geval de vernietiging vorderen van een
beschikking van vrijspraak
17 november 2009
P.2009.0903.N
nr. 673
Veroordeling tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding – Niet uitbetaalde vergoeding.
De beslissing waarbij een beklaagde veroordeeld wordt om de burgerlijke partij een
rechtsplegingsvergoeding te betalen is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste
lid, Sv., wanneer die rechtsplegingsvergoeding niet werd vereffend; onmiddellijk
cassatieberoep tegen dergelijke beslissing is bijgevolg niet ontvankelijk.
25 november 2009
P.2009.1047.F
nr. 695
Strafuitvoeringsrechtbank – Termijn – Cassatieberoep – Berekening.
De termijn van vijftien dagen waarin de veroordeelde cassatieberoep moet instellen tegen
een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank, is geen vrije termijn, hij wordt gerekend
vanaf de dag na die van de akte die hem doet ingaan en de vervaldag is daarin begrepen.
(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; Artikelen 52 en 53 Gerechtelijk Wetboek.)
2 december 2009
P.2009.1615.F
nr. 716
Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Arrest stelt vast dat er nog steeds
grond is om niet te procederen.
Het arrest dat vaststelt dat er nog steeds een grond is om niet te procederen en dat de
kosten aanhoudt, is een eindbeslissing waartegen onmiddellijk cassatieberoep openstaat
(impliciet).
9 december 2009
P.2009.1105.F
nr. 730
Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Uitspraak met toepassing van
artikel 61sexies Sv. – Onmiddellijk cassatieberoep.
De kamer van inbeschuldigingstelling doet enkel uitspraak met toepassing van artikel
235bis Wetboek van Strafvordering wanneer zij de regelmatigheid van het haar
voorgelegde strafonderzoek en van de ermee gepaard gaande strafvordering onderzoekt,
dit is wanneer zij uitspraak doet over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als
bedoeld in artikel 131, § 1, van voormeld wetboek of met betrekking tot de
verwijzingsbeschikking of over een grond van niet–ontvankelijkheid of van verval van de
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strafvordering; daaruit volgt dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak
doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die de
vervreemding van een in beslag genomen vermogensbestanddeel beveelt, zij uitspraak
doet met toepassing van artikel 6lsexies maar niet van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering, zodat dergelijk arrest geen eindbeslissing is en geen uitspraak doet in een
der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid van hetzelfde wetboek en het
cassatieberoep niet ontvankelijk is
15 december 2009
P.2009.1167.N
nr. 746
Cassatieberoep – Strafuitvoeringsrechtbank – Verklaring ondertekend door een advocaat
– Vonnis – Vorm.
Zoals blijkt uit artikel 97, § 1, tweede lid, Wet Strafuitvoering, moet, wanneer de
verklaring van cassatieberoep door de veroordeelde zelf is gedaan, het origineel van die
verklaring, opdat dit cassatieberoep ontvankelijk zou zijn, diezelfde dag door een
advocaat worden ondertekend
16 december 2009
P.2009.1694.F
nr. 756
Ontvankelijkheid – Achtereenvolgende cassatieberoepen tegen dezelfde beslissing –
Tweede cassatieberoep ingesteld vóór uitspraak en vóór afstand zonder berusting van
eerste cassatieberoep.
Bij achtereenvolgende cassatieberoepen tegen dezelfde beslissing is ontvankelijk het
tijdige tweede cassatieberoep, ingesteld voordat over het eerste cassatieberoep uitspraak is
gedaan en voordat van het eerste cassatieberoep afstand zonder berusting is gedaan
22 december 2009
P.2009.0902.N
nr. 776

BELASTINGZAKEN
Rechtsbijstand – Provincie– en gemeentebelastingen – Tussenkomst van advocaat –
Gevolg.
Vermits inzake de vestiging en invordering van de provincie– en gemeentebelastingen het
verzoekschrift houdende voorziening in cassatie en het antwoord op de voorziening door
een advocaat mogen worden ondertekend en dienvolgens voor het instellen van het
cassatieberoep in dit geschil de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie
niet vereist is (Art. 378 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 667, 675, 676,
677 en 682 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 10, 11 en 12 Wet 24 dec. 1996.)
22 juli 2009
G.2009.0137.N
nr. 458
Middel van niet–ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Belastingadministratie –
Ondertekening en neerlegging – Invloed – Discriminatie tussen de administratie en de
belastingschuldige – Ambtenaar.
De zogezegde discriminatie tussen de belastingadministratie en de belastingschuldigen die
in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en die voortvloeit uit de artikelen
378 en 379 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 indien artikel 378 aldus
wordt geïnterpreteerd dat het geen afbreuk doet aan het recht van de bevoegde ambtenaar
om zelf een cassatieverzoekschrift te ondertekenen en neer te leggen en dat alleen de
belastingschuldigen zich door een advocaat moeten laten bijstaan, heeft geen invloed op
de uitspraak over het middel van niet–ontvankelijkheid dat tegen het cassatieberoep is
aangevoerd en hieruit is afgeleid dat het door de belastingadministratie ingediende
cassatieverzoekschrift niet door een advocaat is ondertekend, aangezien die discriminatie,
gesteld al dat ze werkelijk zou bestaan, de ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de
administratie niet in het gedrang kan brengen (Art. 378 Wetboek Inkomstenbelastingen
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1992.)
27 november 2009

F.2008.0083.F

nr. 704

TUCHTZAKEN
Cassatieberoep – Uitvoerende kamer – Artikel 6.1 – Kamer van beroep –
Dienstverlenende intellectuele beroepen – Kennisname van de zaak – Rechtskundig
assessor – Eisers – Rechtskundig assessor samen met de voorzitter van de Nationale Raad
– Rechtspleging voor het Hof – Eisers en verweerders – Verdrag Rechten van de Mens –
Eerlijk proces – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars – Gevolg.
Wanneer de vraag rijst in welke mate het met het recht op een eerlijk proces bestaanbaar
is dat degene die als partij cassatieberoep instelt samen met de voorzitter van de Nationale
Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars tegen de uitspraak van de kamer
van beroep, in dezelfde zaak voorheen als rechtskundig assessor de uitvoerende kamer
bijstond bij de rechtsprekende beslissing in eerste aanleg, stelt het Hof de zaak uit op een
latere datum teneinde partijen toe te laten omtrent deze vraag standpunt in te nemen (Art.
6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 9, §§ 4 en 7 Kaderwet 3 aug. 2007.)
30 januari 2009
D.2007.0021.N
nr. 82
Cassatieberoep – Ontstentenis – Ontvankelijkheid – Raad van beroep – Tussenkomst van
een advocaat bij het Hof van Cassatie – Orde der geneesheren – Tuchtstraf.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een arts dat wordt ingesteld zonder de
tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie tegen een beslissing van de raad
van beroep van de Orde der geneesheren, die aan de arts een tuchtstraf oplegt. (Art. 26
K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren; Artikelen 478 en 1080
Gerechtelijk Wetboek.)
17 april 2009
D.2008.0019.N
nr. 256
Cassatieberoep – Uitvoerende kamer – Ontvankelijkheid – Artikel 6.1 – Kamer van
beroep – Dienstverlenende intellectuele beroepen – Kennisname van de zaak –
Rechtskundig assessor – Eisers – Rechtskundig assessor samen met de voorzitter van de
Nationale Raad – Eisers en verweerders – Verdrag Rechten van de Mens – Eerlijk proces
– Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
Met het recht op een eerlijk proces is niet bestaanbaar de bevoorrechte processuele positie
van diegene die als partij cassatieberoep instelt samen met de voorzitter van de Nationale
Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars tegen de uitspraak, van de Kamer
van Beroep, wanneer diezelfde persoon in dezelfde zaak als rechtskundig assessor de
uitvoerende kamer bijstond bij de rechtsprekende beslissing in eerste aanleg, ook al heeft
hij aan het beraad zelf niet deelgenomen en is hij geen lid in de enge zin van dit
rechtsplegend orgaan (Art. 9, §§ 4 en 7 Kaderwet 3 aug. 2007; Art. 1 K.B. 6 sept. 1993.)
24 april 2009
D.2007.0021.N
nr. 280
Advocaat – Niet–schorsend cassatieberoep – Uitvoerbare beslissing – Tuchtraad van
beroep van de Orde van Advocaten – Motivering – Geen conclusie.
De omstandigheid dat de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten schorsing als
straf oplegt, heft de schorsende kracht van het cassatieberoep tegen die beslissing niet op.
(Art. 468, § 3 Gerechtelijk Wetboek.)
14 mei 2009
D.2008.0009.F
nr. 318
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Raad van beroep – Orde der apothekers –

– 102 –
Apotheker – Beroep ingesteld door een apotheker – Persoon tegen wie cassatieberoep
moet worden ingesteld – Beslissing.
Het cassatieberoep tegen een beslissing van de raad van beroep van de Orde van
apothekers dat is ingesteld tegen de voorzitter van de nationale raad van de Orde van
apothekers en tegen de magistraat–bijzitter van die nationale raad is ontvankelijk (Art.
23, eerste lid K.B. nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers.)
11 december 2009
D.2008.0014.F
nr. 741

ALLERLEI
Allerlei – Rechtsbijstand – Personen bevoegd om cassatieberoep in te stellen.
Uit de artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsmiddelen die
kunnen worden aangewend tegen de beslissingen inzake rechtsbijstand, blijkt dat alleen
de procureur–generaal bij het hof van beroep cassatieberoep kan instellen en zulks
uitsluitend wegens overtreding van de wet
17 februari 2009
P.2009.0015.N
nr. 132

CASSATIEMIDDELEN
ALGEMEEN
Middel afgeleid uit de schending van nog niet in werking getreden wetsbepalingen – Niet–
ontvankelijkheid.
Het middel dat verwijst naar een wetsontwerp is niet ontvankelijk
2 april 2009
C.2008.0343.F

nr. 232

Ontvankelijkheid – Miskenning – Te voegen stuk – Overname van de bewoordingen van
de akte – Bewijskracht van de akten.
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 Gerechtelijk Wetboek.)
28 mei 2009
F.2008.0092.F
nr. 358
Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Niet algemeen verbindend verklaard – Uitlegging
door de feitenrechter – Collectieve arbeidsovereenkomst.
Voor zover zij de bewijskracht van de akte niet miskent, is de uitlegging die de
feitenrechter geeft van een niet algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst in cassatie onaantastbaar, zodat het middel dat zulke miskenning
niet aanvoert, in zoverre niet ontvankelijk is (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
5 oktober 2009
S.2008.0075.N
nr. 554

BURGERLIJKE ZAKEN
Zelfs al raakt een middel de openbare orde of is het van dwingend recht ten voordele van
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.)
5 januari 2009
S.2008.0101.N
nr. 6
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Wijziging – Wetsartikel.
Het middel volgens hetwelk het artikel van een wet waarvan de tekst door een latere wet
is gewijzigd, geschonden is doelt op dat artikel zoals het is gewijzigd. (Art. 1080
Gerechtelijk Wetboek.)
29 januari 2009
C.2007.0616.F
nr. 74
Ontvankelijkheid – Toepasselijke wetsbepaling.
Het middel dat de schending van een wetsbepaling aanvoert die niet van toepassing is op
het geschil en die het bestreden vonnis niet toepast, is niet ontvankelijk
9 maart 2009
C.2007.0226.F
nr. 180
Ontvankelijkheid – Vaststelling en gevolgtrekking van de feitenrechter omtrent het
bestaan van gevaar voor tegenstrijdigheid tussen beslissingen.
Het staat aan het Hof na te gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig
heeft kunnen afleiden dat er geen gevaar bestaat voor tegenstrijdigheid tussen de
beslissingen van de strafrechter en de burgerlijke rechter.
3 april 2009
C.2008.0111.N
nr. 240
Aangevoerde schending van een vreemde wet.
Het middel dat enkel schending aanvoert van het vreemd recht, maar geen schending van
de verwijzingsregel, is niet ontvankelijk. (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
20 april 2009
C.2008.0465.N
nr. 259
Het tot staving van een cassatieberoep in burgerlijke zaken aangevoerde middel is nieuw
en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het gegrond is op wettelijke bepalingen of een
rechtsbeginsel die noch de openbare orde raken, noch van dwingend recht zijn, die niet
aan de appelrechter zijn voorgelegd en waarover deze evenmin op eigen initiatief heeft
beslist
11 mei 2009
S.2008.0100.F
nr. 309
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Hof van beroep – Eindbeslissing over een geschilpunt
– Verwijzing naar de eerste rechter tot verdere behandeling van de zaak – Vonnis over
hetzelfde punt in een andere betekenis – Kritiek van de eiser op dat vonnis – Niet–
gegrond verklaard hoger beroep – Beslissing die de eiser benadeelt – Middel van
openbare orde.
Ook al zou de eiser voor het hof van beroep hebben toegegeven dat dit hof nog bevoegd
was om over een geschilpunt uitspraak te doen, aangezien hij voor dat hof heeft
aangevoerd dat het beroepen vonnis op dat punt moest worden gewijzigd, toch mag hij
kritiek oefenen op het bestreden arrest, in zoverre het hem benadeelt door dat vonnis te
bevestigen, en mag hij, ongeacht de door hem voor de feitenrechter opgeworpen
middelen, tegen dat arrest een middel aanvoeren dat, daar het de openbare orde raakt,
voor de eerste maal voor het Hof mag worden opgeworpen
25 juni 2009
C.2007.0595.F
nr. 439
Aard – Ontvankelijkheid – Bevoegdheidsoverschrijding.
Het middel dat de feitenrechter verwijt dat hij zijn bevoegdheid heeft overschreden door
opnieuw uitspraak te doen over een geschilpunt dat hij reeds in dezelfde zaak en tussen
dezelfde partijen had beslecht, raakt de openbare orde en is dus ontvankelijk, zelfs als de
eiser het niet heeft opgeworpen voor de feitenrechter
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25 juni 2009

C.2007.0595.F

nr. 439

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Hof van beroep – Eindbeslissing over een geschilpunt
– Verwijzing naar de eerste rechter tot verdere behandeling van de zaak – Vonnis over
hetzelfde punt in een andere betekenis – Kritiek van de eiser op dat vonnis – Niet–
gegrond verklaard hoger beroep – Beslissing die de eiser benadeelt – Middel van
openbare orde.
Ook al zou de eiser voor het hof van beroep hebben toegegeven dat dit hof nog bevoegd
was om over een geschilpunt uitspraak te doen, aangezien hij voor dat hof heeft
aangevoerd dat het beroepen vonnis op dat punt moest worden gewijzigd, toch mag hij
kritiek oefenen op het bestreden arrest, in zoverre het hem benadeelt door dat vonnis te
bevestigen, en mag hij, ongeacht de door hem voor de feitenrechter opgeworpen
middelen, tegen dat arrest een middel aanvoeren dat, daar het de openbare orde raakt,
voor de eerste maal voor het Hof mag worden opgeworpen
25 juni 2009
C.2007.0595.F
nr. 439
Ontvankelijkheid – Middel dat schending aanvoert van een omzendbrief.
De schending van een omzendbrief, die niet in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd,
levert voor de overheid die hem heeft uitgevaardigd geen grond tot cassatie op. (Art. 1080
Gerechtelijk Wetboek.)
7 september 2009
C.2008.0421.N
nr. 480
Ontvankelijkheid – Middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de akten.
In burgerlijke zaken is het middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de
akten ontvankelijk wanneer de bestreden beslissing de akte niet weergeeft, maar bij het
verzoekschrift een afschrift is gevoegd van die akte dat door de advocaat bij het Hof van
Cassatie die de eiser vertegenwoordigt, eensluidend is verklaard
11 september 2009
C.2008.0274.F
nr. 492
Vermeldingen toegevoegd op verzoek van de procureur–generaal – Geen bevoegdheid
van de procureur–generaal – Op die vermeldingen gegrond middel – Proces–verbaal van
de terechtzitting.
Aangezien noch artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere
wetsbepaling de procureur–generaal de mogelijkheid bieden om de magistraten van het
hof van beroep te verzoeken het proces–verbaal van een zitting, dat is opgemaakt ter
uitvoering van artikel 721, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, aan te vullen, worden de
handgeschreven vermeldingen die naderhand aan het proces–verbaal zijn toegevoegd naar
aanleiding van dat verzoek van de procureur–generaal geacht onbestaande te zijn; het
middel, dat op die vermeldingen steunt, kan niet worden aangenomen (Artikelen 721, 3°
en 788, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
11 september 2009
C.2008.0218.F
nr. 491
Gevolg – Eiser in cassatie – Ontvankelijkheid van het middel – Grief die een
tegenstrijdigheid aanvoert tussen twee beschikkingen van de bestreden – Nieuwe wet van
kracht tijdens het cassatiegeding – Lot van de vordering voor de rechter op verwijzing na
cassatie.
Is ontvankelijk het middel dat een tegenstrijdigheid aanvoert tussen twee beschikkingen
van de bestreden beslissing, terwijl de verweerder aanvoert dat krachtens een nieuwe,
tijdens het cassatiegeding in werking getreden wet, in geval van vernietiging, de rechter
op verwijzing de vordering van de eiser niet kan inwilligen; het belang van een middel
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wordt immers objectief, afhankelijk van de mogelijkheid tot vernietiging beoordeeld en
niet op grond van de slaagkansen van de bij de rechter op verwijzing in te stellen
vordering
30 september 2009
P.2008.1102.F
nr. 535
Prejudiciële vraag – Verplichting – Bestreden beslissing – Grondwettelijk Hof – Hof van
Cassatie – Middel dat de weigering om een prejudiciële vraag te stellen bekritiseert.
Wanneer het Hof niet gehouden is de tot staving van de grief voorgestelde prejudiciële
vraag te stellen omdat het aangeklaagde onderscheid in behandeling niet voortvloeit uit de
wet, kan het middel dat de bestreden beslissing verwijt dat ze die prejudiciële vraag niet
heeft gesteld niet tot cassatie leiden en is het derhalve niet ontvankelijk.
2 oktober 2009
D.2008.0020.F
nr. 552
Wettelijke grondslag – Beoordeling door de rechter – Grieven – Schade.
Het middel, dat het bestreden vonnis verwijt dat het de schade niet begroot op het tijdstip
van de uitspraak en dat het geen onderscheid maakt tussen schade in het verleden, die
zonder kapitalisatie berekend kan worden, en de toekomstige schade, die wel
gekapitaliseerd kan worden, is afgeleid uit artikel 1382 B.W.
23 oktober 2009
C.2007.0638.F
nr. 616
Ontvankelijkheid – Aangevoerde grief – Als geschonden aangewezen artikelen.
Aan de verplichting om in het verzoekschrift tot cassatie de wettelijke bepalingen te
vermelden waarvan de schending wordt aangevoerd, is voldaan wanneer de als
geschonden aangewezen wetsbepalingen slaan op de aangevoerde grief (Art. 1080
Gerechtelijk Wetboek.)
29 oktober 2009
C.2008.0448.N
nr. 627
Onpartijdigheid – Rechter – Ontvankelijkheid – Bestreden beslissing – Middel.
Het middel dat het gebrek aan onpartijdigheid van de rechter die de bestreden beslissing
gewezen heeft, afleidt uit de aangevoerde persoonlijke positie van die rechter t.a.v. de
partijen of t.a.v. een van hen, kan voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden
aangevoerd, wanneer het middel omstandigheden vermeldt die de onpartijdigheid van de
rechter in het gedrang kunnen brengen en uit de stukken waarop het Hof van Cassatie
vermag acht te slaan, niet blijkt dat de eiser, met kennis van zaken, afstand zou hebben
gedaan van zijn fundamenteel recht om door een onpartijdige rechterlijke instantie berecht
te worden
9 november 2009
S.2007.0086.F
nr. 646
Ontvankelijkheid – Onnauwkeurig middel – Begrip.
Het middel, dat globaal de schending aanvoert van verschillende wettelijke bepalingen,
alsmede van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en vervolgens
verschillende grieven ontwikkelt, maar niet aangeeft welke van die wetsbepalingen of
algemeen rechtsbeginsel op elk van die onderscheiden grieven betrekking hebben, is
onnauwkeurig en mitsdien niet ontvankelijk
26 november 2009
C.2008.0619.N
nr. 701
Ontvankelijkheid van het middel – Nummering en parafering – Aan het stuk gehecht
document.
De grond van niet–ontvankelijkheid die door verweerder wordt opgeworpen en inhoudt
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dat eiser zijn middel laat steunen op een stuk dat niet regelmatig aan het Hof werd
voorgelegd nu het niet werd genummerd, noch geparafeerd door een advocaat bij het Hof,
dient verworpen te worden wanneer de stukken die bij het verzoekschrift van eiser zijn
gevoegd tot staving van zijn middel door de advocaat bij het Hof die dat verzoekschrift
heeft ondertekend, zijn genummerd en geparafeerd op een aan die stukken gehecht
document dat er een geheel mede uitmaakt (Art. 1098 Gerechtelijk Wetboek.)
14 december 2009
S.2008.0145.N
nr. 742
Ontvankelijkheid – Wettelijke bepaling – Miskenning van de bewijskracht van de akten.
Het middel dat de bestreden beslissing verwijt dat het de bewijskracht van beroepen
vonnis miskent maar alleen artikel 149 Gw. als geschonden wetsbepaling vermeldt, is niet
ontvankelijk. (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
21 december 2009
S.2009.0007.F
nr. 774
Ontvankelijkheid – Zetelakkoord tussen België en de Groep van Staten in Afrika, het
Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee – Bepaling nog niet van toepassing –
Goedkeuringswet – Werking van de wet in de tijd.
Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het, om de regelmatigheid
van een uitvoerend beslag onder derden te bekritiseren, de schending aanvoert van een
zetelakkoord dat in de Belgische rechtsorde tien dagen na de bekendmaking van de
goedkeuringswet in het Belgisch Staatsblad, maar na het betwiste beslag, in werking is
getreden.
21 december 2009
C.2003.0328.F
nr. 768

STRAFZAKEN
Voorwaarden waaraan moet zijn voldaan – Formulering.
Alhoewel in strafzaken hiervoor geen bijzondere vormvoorschriften gelden, moeten de
grieven in de memorie of in het verzoekschrift derwijze geformuleerd zijn, dat het Hof
daaruit kan opmaken welke miskenning van een rechtsvorm of welke wetschending de
eiser aangeeft; een memorie die bestaat uit een doorlopende tekst die, afwisselend, feiten
en daarmee vermengde opmerkingen en grieven vermeldt die geen van alle betrekking
hebben op de bestreden beslissing, bevat geen kritiek die als een middel in de zin van
artikel 420bis en 422 Wetboek van Strafvordering kan gelden en is niet ontvankelijk.
13 januari 2009
P.2008.1453.N
nr. 24
Ontvankelijkheid – Doorlopende tekst met opsomming van feiten en opmerkingen zonder
band met de bestreden beslissing.
Alhoewel in strafzaken hiervoor geen bijzondere vormvoorschriften gelden, moeten de
grieven in de memorie of in het verzoekschrift derwijze geformuleerd zijn, dat het Hof
daaruit kan opmaken welke miskenning van een rechtsvorm of welke wetschending de
eiser aangeeft; een memorie die bestaat uit een doorlopende tekst die, afwisselend, feiten
en daarmee vermengde opmerkingen en grieven vermeldt die geen van alle betrekking
hebben op de bestreden beslissing, bevat geen kritiek die als een middel in de zin van
artikel 420bis en 422 Wetboek van Strafvordering kan gelden en is niet ontvankelijk.
13 januari 2009
P.2008.1453.N
nr. 24
Geschonden wettelijke bepalingen – Burgerlijke partij – Cassatieberoep.
De burgerlijke partij die cassatieberoep instelt moet de wettelijke bepalingen niet
vermelden die volgens haar zijn geschonden; het volstaat dat zij de aangevoerde
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onwettigheid duidelijk aangeeft
21 januari 2009

P.2008.1022.F

nr. 53

Ontvankelijkheid – Middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een akte –
Rechter die uitspraak doet zoals hij ook zonder die miskenning had moeten doen.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel dat de miskenning van de
bewijskracht van een akte aanvoert, indien de rechter uitspraak doet zoals hij had moeten
doen ongeacht of hij de aangevoerde miskenning van bewijskracht van de akte al dan niet
had begaan
3 februari 2009
P.2008.1021.N
nr. 88
Eiser in cassatie – Mededeling van de cassatiemiddelen aan de verweerder in cassatie.
Geen enkele wettelijke bepaling noch algemeen rechtsbeginsel vereist dat in strafzaken de
eisende partij haar cassatiemiddelen aan de verweerder meedeelt.
3 maart 2009
P.2009.0079.N
nr. 169
Antwoord op de conclusie door een partij – Middelen – Conclusie van het openbaar
ministerie.
Artikel 1107, alinea 3, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat elke partij ter zitting kan
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,
voorziet niet in de mogelijkheid om uitstel te vragen met als doel andere middelen aan te
voeren dan deze aangevoerd in de memorie (Art. 420ter Wetboek van Strafvordering;
Art. 1107 Gerechtelijk Wetboek.)
24 maart 2009
P.2009.0091.N
nr. 215
Ontvankelijkheid – Behandeling van de zaak – Vraag tot uitstel met als doel nieuwe
middelen aan te voeren.
Een vraag tot uitstel door de eiser in cassatie die enkel beoogt andere middelen aan te
voeren dan deze aangevoerd in de memorie is niet ontvankelijk.
24 maart 2009
P.2009.0091.N
nr. 215
Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Elektronisch
toezicht – Beslissing tot toekenning – Vaststelling van de datum waarop de beslissing
uitvoerbaar wordt – Middel dat aanvoert dat het vonnis uitvoerbaar is verklaard voordat
het kracht van gewijsde heeft gekregen.
Wanneer het openbaar ministerie de zaak bij het Hof aanhangig heeft gemaakt met een
cassatieberoep dat binnen de wettelijke termijn is ingesteld, is het middel dat aanvoert dat
het bestreden vonnis, met schending van de wet, uitvoerbaar is geworden voor het kracht
van gewijsde heeft gekregen, zonder belang, aangezien het cassatieberoep van het
openbaar ministerie krachtens de wet opschortende werking heeft (Artikelen 60 en 97, §
3, 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.)
8 april 2009
P.2009.0400.F
nr. 250
Tussengeschil over de toewijzing van een zaak binnen een hof van beroep.
Het tussengeschil over de toewijzing van een zaak binnen een hof van beroep, moet vóór
ieder ander middel worden opgeworpen; het kan niet voor het eerst voor het Hof worden
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opgeworpen (Artikelen 88, § 2, en 109 Gerechtelijk Wetboek.)
22 april 2009
P.2009.0205.F

nr. 271

Verwijzing naar middelen die eventueel door een andere eiser kunnen worden
aangevoerd – Begrip.
De verwijzing alleen, naar middelen die eventueel door een andere eiser in dezelfde zaak
kunnen worden aangevoerd maar die op de dag van de indiening van het verzoekschrift
niet waren geformuleerd, is nog geen cassatiemiddel
27 mei 2009
P.2009.0176.F
nr. 351
Cassatieberoep – Voorwaarden – Buitenlands bevel tot aanhouding – Uitlevering
gevraagd aan België – Ernstige risico's op flagrante rechtsweigering, foltering of
onmenselijke en onterende – Toezicht op de voorwaarden – Toezicht door het Hof –
Exequatur – Onderzoeksgerechten.
Artikel 2bis Uitleveringswet, ingevoegd door artikel 4 wet 15 mei 2007, krachtens welk
de uitlevering niet kan worden toegestaan wanneer er ernstige risico's bestaan dat de
persoon, indien hij wordt uitgeleverd, in de verzoekende Staat wordt onderworpen aan een
flagrante rechtsweigering, aan foltering of onmenselijke of onterende behandeling, legt
een algemene uitleveringsvoorwaarde op, waarvan het toezicht door de
onderzoeksgerechten gebeurt; het staat niet aan het Hof om zijn eigen beoordeling in de
plaats te stellen van die van de appelrechters, m.b.t. het al dan niet ernstige karakter van
de aangevoerde risico's, maar wèl om te onderzoeken of de kamer van
inbeschuldigingstelling zich ervan heeft vergewist of er geen ernstige en duidelijke reden
is waaruit blijkt dat de voormelde voorwaarde onmogelijk kan worden vervuld en of zij
uit haar vaststellingen de gevolgen heeft kunnen afleiden die zij daaruit trekt
24 juni 2009
P.2009.0355.F
nr. 436
Ontvankelijkheid – Onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest tot verwijzing naar het
hof van assisen – Middel dat de afwijzing van een verschoningsgrond aanvoert.
Het middel dat het bestreden arrest verwijt dat het hem het voordeel van de wettelijke
verschoningsgrond niet toekent die hij aanvoerde en dat het die afwijzing niet met
redenen omkleedt, heeft geen betrekking op de toetsing die het Hof, op het onmiddellijk
cassatieberoep van een inverdenkinggestelde, dient te verrichten tegen een arrest tot
verwijzing naar het hof van assisen, dat niet met toepassing van de artikelen 135 en
235bis Sv. uitspraak heeft gedaan (Artikelen 292bis, tweede lid, en 416, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
2 september 2009
P.2009.1300.F
nr. 471
Gebruik van valse stukken – Toezicht door het Hof.
Aangezien de wet het gebruik van een vals stuk niet omschrijft, moet de rechter in feite
beoordelen wat een dergelijk gebruik uitmaakt en moet hij met name onderzoeken of dit
een ander blijft misleiden of schaden en aldus de door de vervalser gewenste uitwerking
blijft hebben; het Hof gaat evenwel na of de rechter uit zijn vaststellingen wettig heeft
kunnen afleiden of het vals stuk de gewenste uitwerking al dan niet blijft hebben
18 november 2009
P.2009.0958.F
nr. 675

BELASTINGZAKEN
Schending van een wettelijke bepaling door de feitenrechter.
Het middel is in beginsel niet nieuw, wanneer het de schending aanvoert van een
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wettelijke bepaling die de rechter volgens de motieven van zijn beslissing heeft toegepast
12 februari 2009
F.2007.0063.F
nr. 120
Kritiek op een reden die een feitenrechter aan zijn beslissing gegeven heeft.
Het middel dat kritiek uitoefent op een reden die de feitenrechter aan zijn beslissing
gegeven heeft, is in beginsel niet nieuw.
12 februari 2009
F.2007.0063.F
nr. 120
Ontvankelijkheid – Onderscheiden grieven – Afzonderlijke vermelding.
Het middel dat, inzake inkomstenbelastingen, in globo de schending van een aantal
wetsbepalingen aanvoert maar niet voor elk van de onderdelen afzonderlijk aanwijst
welke wetsbepalingen geschonden zijn, is vaag en derhalve niet ontvankelijk
30 april 2009
F.2007.0093.F
nr. 289

CHEQUE
Overdracht – Gevolgen – Algemene kruising – Inning.
Het feit dat een cheque met algemene kruising door de betrokkene slechts kan worden
betaald aan een bankier of aan een cliënt van de betrokkene belet niet dat de gekruiste
cheque wordt overgedragen en door de geëndosseerde. (Art. 38 Wet van 1 maart 1961
betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de Eenvormige Wet op de cheque
en de inwerkingtreding van deze wet.)
29 januari 2009
C.2007.0628.F
nr. 75
Artikel 61, Chequewet 1 maart 1961 – Uitgifte – Voltrekking van het misdrijf.
Het misdrijf van de uitgifte van cheque zonder dekking is voltrokken vanaf het ogenblik
dat de cheque aan de rechthebbende is overhandigd of in omloop is gebracht, ook al is hij
niet gedateerd en al wordt hij niet of pas later ter betaling aangeboden (Art. 61, 1° Wet
van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de Eenvormige
Wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet.)
2 juni 2009
P.2009.0019.N
nr. 365
Cheque zonder dagtekening – Cheque uitgeschreven in een vervangen munteenheid –
Uitgifte zonder voorafgaand, toereikend en beschikbaar fonds – Chequewet 1 maart 1961
– Toepassing.
Ook al vermeldt de cheque de te betalen som in een munteenheid die vervangen is door
een andere, naar dewelke die som evenwel kan worden omgerekend, en ook al is de
cheque niet gedateerd, toch valt de uitgifte ervan, zonder voorafgaand, toereikend en
beschikbaar fonds onder de strafbepaling van artikel 61 Chequewet
2 juni 2009
P.2009.0019.N
nr. 365

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Niet algemeen verbindend verklaard – Uitlegging
door de feitenrechter.
Voor zover zij de bewijskracht van de akte niet miskent, is de uitlegging die de
feitenrechter geeft van een niet algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst in cassatie onaantastbaar, zodat het middel dat zulke miskenning
niet aanvoert, in zoverre niet ontvankelijk is (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
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5 oktober 2009

S.2008.0075.N

nr. 554

CONFLICT VAN ATTRIBUTIE
Aard – Raad van State – Bevoegdheid – Afdeling bestuursrechtspraak – Nationale Kamer
van gerechtsdeurwaarders – Beroep tot nietigverklaring – Akten en reglementen van
administratieve overheden – Administratieve overheid.
De wetgever heeft het beroep van gerechtsdeurwaarder betrokken bij de openbare dienst
van de rechtsbedeling en de organen die het korps besturen, zoals de Nationale Kamer,
zijn in die hoedanigheid verbonden met de rechterlijke orde en kunnen niet louter op
grond van hun aard en wijze van oprichting beschouwd worden als administratieve
overheden in de zin van het artikel 14, Wet Raad van State; de omstandigheid dat de
gerechtsdeurwaarders overwegend en dus niet uitsluitend betrokken zijn bij de dienst van
de rechtsbedeling, belet niet dat de Nationale Kamer specifieke opdrachten zou krijgen
van overheidswege die volledig los staan van haar gewone opdrachten en dat zij in die
mate kan beschouwd worden als een administratieve overheid in de uitoefening van die
specifieke opdrachten; de Nationale Kamer kan aldus beschouwd worden als een
administratieve overheid in de voormelde zin wanneer zij bepaalde gezagsfuncties
opneemt die haar door een regering zijn toevertrouwd en in zoverre die taken geen
verband houden met de opdrachten die de wetgever haar heeft toevertrouwd om de goede
werking van het gerecht te verzekeren; dit geldt in het bijzonder wanneer de Nationale
Kamer bepaalde gezagstaken op zich neemt die tot de bevoegdheid van een regering
behoren en haar door een regering zijn gedelegeerd en zij haar plaats die taken
daadwerkelijk uitoefent, zoals de opdracht aan een of meer leden van de kamers heffingen
in te vorderen (Artikelen 144 en 145 Grondwet 1994; Art. 14, § 1, eerste lid Wetten op de
Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Artikelen 549 e.v. Gerechtelijk
Wetboek.)
10 september 2009
C.2009.0102.N
nr. 489
Beslissingen van de Raad van State – Toetsing – Bevoegdheid van het Hof.
Het Hof van Cassatie moet als enige in de Belgische rechtsorde beslissen over conflicten
van attributie; die grondwettelijke opdracht houdt in dat het een regulerende opdracht
heeft in verband met de respectieve opdrachten van de rechterlijke orde en van de Raad
van State; beslissingen waarin de Raad van State uitspraak doet over de grenzen van zijn
bevoegdheid ten aanzien van de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke
orde, moeten in de regel door het Hof van Cassatie op dat vlak kunnen worden getoetst.
(Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Art. 158
Grondwet 1994.)
15 oktober 2009
C.2009.0019.N
nr. 584

DADING
Partij – Door een vonnis beëindigd geding – Geen kennis door een of meerdere partijen –
Voorwaarde – Nietigheid.
Voor de nietigheid van een dading over een geding dat reeds is beëindigd door een vonnis
dat in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de partijen of een van hen geen kennis
droegen, is niet vereist dat de bedoelde partij tevens partij was in het geding dat tot de
rechterlijke beslissing aanleiding heeft gegeven. (Art. 2056, eerste lid Burgerlijk
Wetboek.)
15 mei 2009
C.2008.0427.N
nr. 321
Minderjarigheid – Bevoegdheid om namens een minderjarige een dading aan te gaan –
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Ontbreken van voorafgaande machtiging van de rechtbank – Sanctie.
Een dading afgesloten door de ouder of de ouders van een minderjarig kind, zonder
voorafgaande machtiging van de rechtbank, kan nietig worden verklaard; de nietigheid
van dergelijke dading is evenwel relatief en de dading afgesloten zonder de vereiste
machtiging kan bevestigd worden door het meerderjarig geworden kind (Artikelen 378 en
467 Burgerlijk Wetboek.)
22 mei 2009
C.2008.0318.N
nr. 336
Wetsbepalingen – Wegverkeerswet – Verval van de strafvordering tegen betaling van een
som – Artikel 65 – Strafzaken.
De betaling door de overtreder van de som die met toepassing van art. 65, § 1,
Wegverkeerswet, wordt geïnd, doet de strafvordering vervallen, tenzij het openbaar
ministerie binnen de maand, te rekenen vanaf de dag van betaling, de betrokkene kennis
geeft van zijn voornemen die vordering in te stellen.
10 juni 2009
P.2009.0854.F
nr. 395
Voorwaarden – Naderhand ontdekte titel – Nietigheid.
Een dading kan nietig worden verklaard als de titel wordt ontdekt door degene waarvoor
de kennis nuttig zou geweest zijn om een dading aan te gaan, de titel betrekking had op de
rechten waarvoor een dading werd aangegaan en de titel aantoont dat één van de partijen
geen rechten had en de ontdekking van latere titels niet als grond van nietigheid was
uitgesloten; er is geen sprake van latere ontdekking wanneer de partij die aanvoert dat de
dading nietig is, op het ogenblik van het sluiten van de dading kennis had of kon hebben
van het bestaan van de titel waaruit blijkt dat de wederpartij niet het minste recht had.
(Art. 2057, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
22 oktober 2009
C.2008.0461.N
nr. 605

DAGVAARDING
Vereiste – Inhoud – Strafzaken – Bewoordingen.
Artikel 182 Wetboek van Strafvordering bepaalt niet in welke bewoordingen de
dagvaarding de ten laste gelegde feiten moet omschrijven; deze bepaling vereist enkel dat
de dagvaarding het feit dat de telastlegging uitmaakt en kenmerkt, op die wijze omschrijft
dat het voorwerp ervan voldoende duidelijk blijkt voor de beklaagde en diens recht van
verdediging verzekerd wordt
31 maart 2009
P.2008.1929.N
nr. 223
Strafzaken – Nietigheid.
In strafzaken is de dagvaarding alleen nietig wanneer een wezenlijk bestanddeel van die
akte ontbreekt of wanneer vaststaat dat het recht van verdediging, zoals onder meer
gewaarborgd door de artikelen 6.1 en 6.3.a EVRM en 14.1 en 14.3.a IVBPR, door een
onregelmatigheid van de dagvaarding wordt miskend
31 maart 2009
P.2008.1929.N
nr. 223
Douane en accijnzen – Onderzoek waarin bijzondere opsporingsmethoden werden
toegepast – Afwezigheid van voorafgaande controle over de toepassing van de bijzondere
– Rechtstreekse dagvaarding – Strafzaken.
De rechtstreekse dagvaarding uitgaande van de administratie van douane en accijnzen, na
een door haar uitgevoerd onderzoek waarin de bijzondere opsporingsmethode observatie
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werd toegepast, zonder dat die toepassing door de kamer van inbeschuldigingstelling werd
gecontroleerd, maakt de zaak niet regelmatig aanhangig bij de correctionele rechtbank.
(Artikelen 47octies,§ 1, 182,eerste lid en 235ter, § 1,tweede lid Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 47ter, § 1, eerste lid, et 47sexies, § 1 Wetboek van
Strafvordering.)
28 april 2009
P.2008.1738.N
nr. 283
Stedenbouwmisdrijf – Overschrijving op het hypotheekkantoor – Onjuiste omschrijving
van het kadastraal perceel waarop het onroerend goed gelegen is – Sanctie.
Daar de sanctie voor de niet–vermelding van de kadastrale omschrijving van het
onroerend goed dat het voorwerp is van het stedenbouwmisdrijf of van de identificatie
van de eigenaar ervan, alleen de mogelijkheid is voor de hypotheekbewaarder om de
overschrijving te weigeren, zijn er geen redenen de strafvordering niet ontvankelijk te
verklaren, als de overschrijving eenmaal heeft plaatsgehad; hetzelfde geldt wanneer de
vermelding in de dagvaarding van de kadastrale omschrijving of van de eigenaar verkeerd
zou zijn (Artikelen 84, 141 en 143 Hypotheekwet van 16 dec. 1851; Artikelen 146, 149, §
1, 150, 151 en 160 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
9 juni 2009
P.2009.0201.N
nr. 387

DERDENVERZET
Ontvankelijkheid – Kort geding – Vereniging van mede–eigenaars – Eenzijdig
verzoekschrift – Hoedanigheid en belang.
Een vereniging van mede–eigenaars die, overeenkomstig artikel 577–5, § 3, van het
Burgerlijk Wetboek, gemachtigd is met derden te contracteren met het oog op het beheer
en het behoud van het gebouw, kan de hoedanigheid en het belang hebben die vereist zijn
om derdenverzet te doen tegen een beschikking die in kort geding, op eenzijdig
verzoekschrift van sommige mede–eigenaars, de onderbreking van werkzaamheden
betreffende de gemene delen van het gebouw beveelt. (Artikelen 577–5, § 3, en 577–9, §
1 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 17, 18 en 1122 Gerechtelijk Wetboek.)
16 april 2009
C.2007.0071.F
nr. 252

DESKUNDIGENONDERZOEK
Bescherming van het leefmilieu – Rechtsmacht van de rechter – Burgerlijke zaken –
Vordering tot staking.
Het deskundigenonderzoek mag enkel vaststellingen of een technisch advies betreffen; de
rechter, die, om verdere schade aan het leefmilieu te voorkomen, beveelt dat uitgevoerde
werken ongedaan worden gemaakt en de uitvoering van herstelwerken gelast, dient de
desgevallend hierbij in acht te nemen richtlijnen zelf te preciseren; hij kan de door hem
aangestelde deskundige niet gelasten richtlijnen uit te vaardigen die rechtstreeks bindend
zijn voor de partij die tot de uitvoering van de werken gehouden is (Art. 1, tweede lid
Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu;
Artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek.)
27 februari 2009
C.2007.0527.N
nr. 163
Beoordeling – Kort geding – Spoedeisend karakter – Incident.
Wanneer de kortgedingrechter dient te oordelen nopens een incident bij de uitvoering van
een door hem bevolen deskundigenonderzoek, is het geschil zelf nopens de gevorderde
voorlopige maatregelen niet bij hem aanhangig; hij heeft in die omstandigheden niet te
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oordelen over het spoedeisend karakter van de gevorderde maatregelen. (Art. 973, eerste
lid Gerechtelijk Wetboek.)
24 april 2009
C.2007.0368.N
nr. 276
Beoordeling door de rechter – Vaststelling van de deskundige – Betwisting door een
partij – Bewijswaarde van de vaststellingen.
De rechter beoordeelt in feite de bewijswaarde van de vaststellingen van de deskundigen
en de gegrondheid van de grieven van een van de partijen daartegen. (Art. 962
Gerechtelijk Wetboek.)
7 mei 2009
C.2008.0207.F
nr. 300
Verwijzing naar de eerste rechter – Bevoegdheid – Geheel of gedeeltelijk bevestigen van
een onderzoeksmaatregel – Herdefiniëren van de opdracht aan de deskundige –
Rechtspleging in hoger beroep – Toepassing.
Het middel dat ervan uitgaat dat de appelrechters die de beslissing van de eerste rechter
over het geschil integraal bevestigen, maar ingevolge het hoger beroep van eiseres de
bewoordingen van de opdracht aan de deskundige gedeeltelijk herdefiniëren
overeenkomstig de rechtsopvatting waarvan de eerste rechter is uitgegaan, meer doen dan
de bevolen onderzoeksmaatregel geheel of gedeeltelijk bevestigen, mist feitelijke
grondslag (Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
22 juni 2009
S.2008.0139.N
nr. 429
Onpartijdigheid – Aanwijzing van de eerste deskundige als lid van het college –
Tegenexpertise – College van deskundigen – Strafzaken.
Het feit alleen dat de uitvoerder van een deskundigenonderzoek deel uitmaakt van het
college dat met de tegenexpertise is belast, heeft niet tot gevolg dat dit college het
gevraagde onderzoek niet meer onpartijdig zou kunnen voeren.
2 september 2009
P.2009.1238.F
nr. 470
Wrakingsgrond – Wraking – Opeenvolgende opdrachten – Voorafgaande kennis van het
geschil – Deskundige – Strafzaken – Toepassing.
De wrakingsgrond, bepaald bij artikel 828, 9°, Ger.W., is niet van toepassing op de
gerechtelijke deskundige die herhaaldelijk in die hoedanigheid in dezelfde zaak is
opgetreden.
2 september 2009
P.2009.1238.F
nr. 470
Keuze van de deskundige – Opeenvolgende opdrachten – Strafzaken.
De strafrechter kiest vrij de deskundige die hij aanwijst; niets belet hem om herhaaldelijk
een beroep te doen op dezelfde deskundige in dezelfde zaak of om hem een aanvullende
opdracht te geven
2 september 2009
P.2009.1238.F
nr. 470
Verplichting – Als gewone inlichting horen – Horen van de deskundige op de rechtszitting
– Strafzaken – Eedaflegging.
De omschrijving van een op de rechtszitting afgenomen verklaring als een gewone
inlichting, maakt het niet mogelijk een getuige of een deskundige die de eed moeten
afleggen, zonder eed te horen
16 december 2009
P.2009.1157.F
nr. 754

– 114 –
DIEFSTAL EN AFPERSING
Diefstal – Medeplichtigheid – Daden die de misdaad of het wanbedrijf vergemakkelijken
of voltooien – Terughalen van de daders op de plaats van de feiten – Deelneming –
Toepassing.
Onder daden die de misdaad of het wanbedrijf vergemakkelijken of voltooien, in de zin
van artikel 67, derde lid, Strafwetboek, moeten worden begrepen die handelingen waarbij
een medeplichtige in voorafgaandelijk overleg met de daders, deze komt terughalen op de
plaats der gepleegde feiten, ook al zijn de gestolen voorwerpen door andere
medeplichtigen weggebracht; die handeling die de medeplichtige met kennis van zaken
stelt, maakt immers deel uit van het plan waarbij de hoofddaders overgaan tot de diefstal
in de overtuiging dat zij nadien veilig de plaats van de feiten kunnen verlaten en aldus
vergemakkelijkt de medeplichtige het plegen en de voltooiing van het misdrijf totdat de
hoofddaders de plaats van de feiten hebben verlaten
27 oktober 2009
P.2009.0970.N
nr. 623

DOUANE EN ACCIJNZEN
Wegvervoer – TIR–Overeenkomst – Douanekantoor van vertrek – Controle op de
juistheid van het goederenmanifest – Verplichtingen – Internationaal vervoer.
De op het douanekantoor van het land van vertrek van goederen onder dekking van
carnets TIR rustende verplichting zich te overtuigen van de juistheid van het
goederenmanifest houdt in dat dit douanekantoor ten minste moet nagaan of de op het
manifest vermelde gegevens betreffende de goederen overeenstemmen met de gegevens
op de uitvoerdocumenten en de vervoerdocumenten of de andere handelsdocumenten die
betrekking hebben op deze goederen, maar niet dat dit douanekantoor hierbij moet nagaan
of de houder van het carnet TIR alle douaneformaliteiten respecteert en naleeft (Artikelen
6.1 en 19 Douaneovereenkomst van 14 nov. 1975 inzake het internationale vervoer van
goederen onder dekking van carnets TIR.)
9 januari 2009
F.2007.0049.N
nr. 20
Wegvervoer – TIR–Overeenkomst – Zich garant stellende organisatie – Toekenning van
carnets TIR – In acht te nemen verplichting – Internationaal vervoer.
Het komt aan de organisatie, die zich garant heeft gesteld, toe in het kader van het
toekennen van de carnets TIR, van de houder van het carnet te eisen dat hij alle
douaneformaliteiten, zoals bepaald in de TIR–overeenkomst, bij het kantoor van vertrek,
van doorgang en van bestemming naleeft en na te gaan of dit ook geschiedt (Artikelen
6.1 en 19 Douaneovereenkomst van 14 nov. 1975 inzake het internationale vervoer van
goederen onder dekking van carnets TIR.)
9 januari 2009
F.2007.0049.N
nr. 20
Wegvervoer – TIR–Overeenkomst – Zich garant stellende organisatie –
Douaneautoriteiten – Vordering tot betaling – Voorafgaande verplichting –
Internationaal vervoer.
De in het kader van de TIR–Overeenkomst op de douaneautoriteiten rustende verplichting
om, alvorens een vordering tot betaling in te dienen bij de organisatie die zich garant heeft
gesteld, voor zover mogelijk de betaling te eisen van hen die rechtstreeks deze bedragen
verschuldigd zijn, is een zorgvuldigheidsverplichting, waarvan de niet–naleving
desgevallend van aard kan zijn de aansprakelijkheid van de autoriteiten in het gedrang te
brengen, maar het instellen van een vordering tot betaling tegen de organisatie die zich
garant heeft gesteld, niet belet (Artikelen 8.1 en 8.7 Douaneovereenkomst van 14 nov.
1975 inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR.)
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9 januari 2009

F.2007.0049.N

nr. 20

Rechten bij invoer of uitvoer – Niet–geheven rechten – Procedure tot navordering.
De bevoegde douaneautoriteiten kunnen een procedure instellen tot navordering van de
niet–geheven rechten op grond van de Verordening (EG) nr. 1697/79 van de Raad van 24
juli 1979 wanneer de betalingsverplichting volgt uit de niet–naleving van de voorwaarden
van een bepaalde douaneregeling; de omstandigheid dat er geen aangifte zou zijn
uitgereikt waaruit de verplichting tot betaling voortvloeit, is niet doorslaggevend voor de
toepassing van die verordening (Art. 2.1, eerste lid E.E.G.–Verordening nr 1697/79 van
de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer.)
9 januari 2009
C.2007.0188.N
nr. 19
Rechten bij invoer of uitvoer – Niet–geheven rechten – Procedure tot navordering –
Strafrechtelijk vervolgbare handeling – Toepassingsvoorwaarden – Afwijking – Termijn
van drie jaar.
Voor de toepassing van artikel 3 van de Verordening (EG), nr. 1679/79 van de Raad van
24 juli 1979, krachtens welke bepaling de in artikel 2 van die verordening gestelde termijn
van drie jaar om de procedure tot navordering van niet–geheven rechten in te leiden niet
van toepassing is in geval van strafrechtelijk vervolgbare handelingen, is niet vereist dat
de autoriteiten niet in staat waren om binnen de termijn van drie jaar het juiste bedrag van
de rechten bij invoer of bij uitvoer vast te stellen (Artikelen 2.1, eerste lid, en 3 E.E.G.–
Verordening nr 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten
bij invoer of bij uitvoer.)
9 januari 2009
C.2007.0188.N
nr. 19
Invoer – Communautair Douanewetboek – Douaneschuld – Boeking achteraf –
Vergissing van de douaneautoriteiten.
Er is sprake van een vergissing van de bevoegde autoriteiten in de zin van artikel 5.2 van
de (EG)verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979, wanneer die autoriteiten,
ondanks het aantal en de omvang van de door de belastingschuldige verrichte importen,
geen bezwaar hebben gemaakt tegen de tariefindeling van de betrokken goederen,
ofschoon een vergelijking van de aangegeven tariefpost met de uitdrukkelijke
omschrijving van de goederen volgens de specificaties van de nomenclatuur de verkeerde
tariefindeling aan het licht zou hebben gebracht (Art. 220.2, b Communautair
Douanewetboek.)
26 februari 2009
F.2007.0059.F
nr. 159
Verschuldigdheid van de accijns – Sluikinvoer – Niet onder schorsingregeling geplaatste
goederen.
Bij sluikinvoer van goederen die niet onder een schorsingregeling werden geplaatst is
accijns verschuldigd op het ogenblik zelf van die sluikinvoer; de omstandigheid dat de
sluikinvoer slechts achteraf wordt vastgesteld, doet daaraan geen afbreuk (Art. 6 Wet 10
juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
3 maart 2009
P.2008.1451.N
nr. 166
Toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden – Ambtenaren van de fiscale
administraties ter beschikking gesteld van de federale politie – Opsporen en vaststellen
van strafbare feiten – Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie.
De ter beschikking van de federale politie gestelde

ambtenaren van de fiscale
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administraties die belast zijn met het opsporen en vaststellen van strafbare feiten, hebben
gedurende de periode van terbeschikkingstelling de hoedanigheid van officier van
gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur,
en kunnen belast worden met de aanwending van bijzondere opsporingsmethoden, ook
voor onderzoeken inzake douane– en accijnsmisdrijven. (Art. 31, eerste lid Wet 30 maart
1994; Artikelen 47ter, § 1, eerste en tweede lid, 47sexies, § 1 Wetboek van
Strafvordering; Art. 47decies, § 1 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 3 en 4.1 Wet 22
april 2003.)
28 april 2009
P.2008.1738.N
nr. 283
Onderzoek uitgevoerd door de administratie van douane en accijnzen – Toepassing van
de bijzondere opsporingsmethode observatie – Voorafgaande controle over de toepassing
van de bijzondere opsporingsmethoden – Rechtstreekse dagvaarding.
Vooraleer de administratie van douane en accijnzen na een door haar uitgevoerd
onderzoek waarin de bijzondere opsporingsmethode observatie werd toegepast, tot
rechtstreekse dagvaarding overgaat, moet de kamer van inbeschuldigingstelling op
vordering van het openbaar ministerie de regelmatigheid van de toepassing van die
bijzondere opsporingsmethoden controleren. (Artikelen 47ter, § 1, eerste en tweede lid,
47sexies, § 1 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 47octies, § 1, en 235ter, § 1, tweede
lid Wetboek van Strafvordering.)
28 april 2009
P.2008.1738.N
nr. 283
Onderzoek waarin bijzondere opsporingsmethoden werden toegepast – Afwezigheid van
voorafgaande controle over de toepassing van de bijzondere
– Rechtstreekse
dagvaarding.
De rechtstreekse dagvaarding uitgaande van de administratie van douane en accijnzen, na
een door haar uitgevoerd onderzoek waarin de bijzondere opsporingsmethode observatie
werd toegepast, zonder dat die toepassing door de kamer van inbeschuldigingstelling werd
gecontroleerd, maakt de zaak niet regelmatig aanhangig bij de correctionele rechtbank.
(Artikelen 47octies,§ 1, 182,eerste lid en 235ter, § 1,tweede lid Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 47ter, § 1, eerste lid, et 47sexies, § 1 Wetboek van
Strafvordering.)
28 april 2009
P.2008.1738.N
nr. 283
Visitaties, verificaties, opnemingen en peilingen – Aanwezige belanghebbenden.
Met aanwezige belanghebbenden die moeten worden uitgenodigd om tegenwoordig te
zijn bij alle visitaties, verificaties, opnemingen en peilingen bedoelt de wet de personen
die de verdachte goederen vervoeren of anders onder zich hebben, maar niet elke persoon
waarvan achteraf zou kunnen blijken dat hij aan de eventuele fraude op enigerlei wijze
zijn medewerking zou hebben verleend (Art. 186, § 2 Douane en accijnzenwet 18 juli
1977.)
16 juni 2009
P.2009.0488.N
nr. 410
Artikel 39, eerste lid – Accijnzen – Accijnsproducten – Wet van 10 juni 1997 – Geldboete
van tienmaal de ontdoken accijns – Onmogelijkheid voor de strafrechter om de geldboete
te matigen – Grondwettelijkheid.
Artikel 39, eerste lid, wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regel voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop,
dat bepaalt dat iedere overtreding van de bepalingen van deze wet tot gevolg heeft dat de
accijns opeisbaar wordt en dat gestraft wordt met een boete van tienmaal de ontdoken
accijns met een minimum van 250 euro, schendt de artikelen 10 en 11 G.W., in
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samenhang gelezen met artikel 6.1 E.V.R.M., in zoverre het de strafrechter niet het recht
geeft om, wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan, de bepaalde geldboete te
matigen, en in zoverre het, door niet te voorzien in een maximum– en minimumgeldboete,
onevenredige gevolgen kan hebben ten aanzien van het ermee nagestreefde wettige doel
2 september 2009
P.2009.0458.F
nr. 468
Artikel 39, eerste lid – Accijnzen – Accijnsproducten – Wet van 10 juni 1997 – Geldboete
van tienmaal de ontdoken accijns – Onmogelijkheid voor de strafrechter om de geldboete
te matigen – Leemte in de wetgeving – Ongrondwettelijkheid.
Ofschoon de strafrechter, als er verzachtende omstandigheden zijn, de leemte in de
wetgeving kan invullen die voortvloeit uit de onmogelijkheid om de geldboete te verlagen
die in de vernietigde wettelijke bepaling is bepaald, door zich de bevoegdheid toe te
eigenen om dergelijke omstandigheden aan te nemen, kan hij niet, in de plaats van de
wetgever, de minimumgeldboete vaststellen en dus de omvang van zijn eigen
beoordelingsbevoegdheid bepalen, wanneer de vernietigde wettelijke bepaling, door niet
in een minimum– of maximumgeldboete te voorzien, de rechter niet de mogelijkheid
biedt om de strafmaat aan te passen aan het ontbreken van verzachtende omstandigheden
2 september 2009
P.2009.0458.F
nr. 468
Toepasselijkheid – In beslag genomen vervoermiddelen – Geen verbeurdverklaring –
Kosten verbonden aan de inbeslagneming, bewaring en behoud van in beslag genomen
vervoermiddelen – Artikelen 1017, eerste lid en 1018, Gerechtelijk Wetboek.
Onder de in de artikelen 1017, eerste lid, en 1018, Gerechtelijk Wetboek vermelde kosten
zijn de kosten vermeld in artikel 222, § 4 AWDA niet begrepen.
15 september 2009
P.2009.0659.N
nr. 502
Opeisbaarheid – Overtreding – Wet betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten – Ontdoken accijnsrechten – Verbeurdverklaring ten gunste van de
Schatkist – Beslag.
Een veroordeling wegens een overtreding op basis van art. 39 van de wet van 10 juni
1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, maakt een einde aan de
opeisbaarheid van de accijns, voor zover wordt vastgesteld dat de goederen effectief in
beslag werden genomen of aan de Schatkist werden afgestaan (Artikelen 39 en 42 Wet 10
juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
28 oktober 2009
P.2009.0837.F
nr. 624
Invoer van goederen in een land van de Europese Gemeenschappen – Controle van
oorsprong – Recht van niet–navordering – Vergissing van de bevoegde autoriteiten –
Actieve gedraging – Door de bevoegde autoriteiten zelf gewekt rechtmatig vertrouwen.
Van "een vergissing van de douaneautoriteiten zelf" welke recht geeft op niet–
navordering in de zin van artikel 5, tweede lid, van de E.G.–verordening nr. 1697/79 van
de Raad van 24 juli 1979 en van artikel 220.2, b), van het Communautair Douanewetboek,
is geen sprake wanneer die autoriteiten zijn misleid met betrekking tot de oorsprong van
de goederen door onjuiste verklaringen waarvan zij de geldigheid niet moeten controleren
of beoordelen; enkel de vergissingen die aan een actieve gedraging van de bevoegde
autoriteiten zijn toe te schrijven, kunnen recht geven op niet–navordering omdat zij in dit
geval zelf een rechtmatig vertrouwen hebben gewekt; het feit dat een exporteur een
onjuiste aangifte voorlegt aan de bevoegde overheid sluit weliswaar niet noodzakelijk uit
dat de overheid een actieve vergissing heeft begaan, maar deze voorwaarde kan niet
vervuld worden geacht en er ontstaat derhalve geen recht op niet–navordering, wanneer
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de bevoegde autoriteiten klaarblijkelijk niet wisten noch moesten weten dat de door de
exporteur gegeven informatie onjuist was (Art. 220.2, b Communautair Douanewetboek.)
12 november 2009
F.2007.0098.N
nr. 655
Procedure – Hoedanigheid – Bijzondere opsporingsmethoden – Controle over de
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden – Partijen – Onderzoek gevoerd door
de ambtenaren van douane en accijnzen – Douane.
In de procedure van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is de douane niet
gelijkgesteld met het openbaar ministerie, en moet ze worden beschouwd als een
burgerlijke partij. (Art. 235ter Wetboek van Strafvordering.)
17 november 2009
P.2009.1258.N
nr. 671
Bijzondere opsporingsmethoden – Onderzoek gevoerd door de ambtenaren van douane en
accijnzen – Controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode van
observatie.
De toepassing van de bijzondere opsporingsmethode van observatie door de
douaneambtenaren moet worden gecontroleerd door de kamer van inbeschuldigingstelling
(Artikelen 47, § 1, eerste en tweede lid, 47sexies, § 1, 235ter Wetboek van Strafvordering;
Art. 4, § 1 Wet 22 april 2003.)
17 november 2009
P.2009.1258.N
nr. 671
Voorwaarden – Onderzoek gevoerd door de ambtenaren van douane en accijnzen –
Toepassing van bijzondere opsporingsmethoden.
Voor de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden door ambtenaren van de
douane en accijnzen gelden dezelfde voorwaarden en moet dezelfde rechtspleging worden
gevolgd als deze voor de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden door elke
daartoe bevoegde officier van gerechtelijke politie, zodat de procureur des Konings
machtiging moet verlenen aan de douaneambtenaren tot het toepassen van de bijzondere
opsporingsmethode van observatie. (Artikelen 47, § 1, eerste en tweede lid, 47sexies, § 1,
235ter Wetboek van Strafvordering; Art. 4, § 1 Wet 22 april 2003.)
17 november 2009
P.2009.1258.N
nr. 671
Rechtsgeldigheid – Communautair Douanewetboek – Douaneschuld – Artikel 221.1 –
Mededeling.
Artikel 221, lid 1, van verordening (E.E.G.) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992
tot vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden uitgelegd dat
de douaneautoriteiten het te betalen bedrag aan in– of uitvoerrechten enkel rechtsgeldig
op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar kunnen meedelen wanneer zij het
bedrag van die rechten tevoren hebben geboekt
8 december 2009
P.2007.0747.N
nr. 723
Aard – Verbeurdverklaring – Veroordeling tot terugbetaling van de tegenwaarde bij niet–
wederoverlegging.
Artikel 232 A.W.D.A. bepaalt niet dat bij de verbeurdverklaring van de goederen
waarvoor bij invoer, uitvoer, of doorvoer waarvoor ten onrechte aanspraak wordt gemaakt
op de toekenning van in artikel 1, 4°bis, A.W.D.A. bedoelde bedragen, welke een straf
met een zakelijk karakter is, de veroordeling tot de terugbetaling van de tegenwaarde
ervan bij niet–wederoverlegging van verbeurdverklaarde maar niet–aangehaalde goederen
moet worden uitgesproken; deze veroordeling tot wederoverlegging is een louter
civielrechtelijke veroordeling die slechts kan ingevorderd worden met civielrechtelijke
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uitvoeringsmaatregelen
8 december 2009

P.2009.1185.N

nr. 726

Communautair Douanewetboek – Douaneschuld – Boeking – Artikel 217.
Artikel 217 van verordening (E.E.G.) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot
vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden uitgelegd dat de
lidstaten kunnen bepalen dat het uit een douaneschuld voortvloeiende bedrag aan rechten
wordt geboekt door de opneming van dit bedrag in het door de bevoegde
douaneautoriteiten opgemaakte proces–verbaal van bevinding van een inbreuk op de
toepasselijke douanewetgeving
8 december 2009
P.2007.0747.N
nr. 723
Algemene Wet douane en accijnzen – Misdrijf, fraudes of overtredingen – Mededeling van
afschrift aan de overtreders – Artikelen 270 en 271 – Proces–verbaal.
De artikelen 270 en 271 A.W.D.A. eisen slechts dat de in het proces–verbaal genoemde
overtreders, dit zijn de personen die geverbaliseerd worden, uitgenodigd moeten worden
om bij de opstelling ervan aanwezig te zijn, het te ondertekenen en er dadelijk een
afschrift van te ontvangen, en in geval van afwezigheid een afschrift bij aangetekende
brief te ontvangen; ze eisen niet dat alle andere in de zaak reeds opgestelde processen–
verbaal aan de bekeurde worden medegedeeld. (Artikelen 267, 270 en 271 Douane en
accijnzenwet 18 juli 1977.)
8 december 2009
P.2009.1097.N
nr. 724
Algemene Wet douane en accijnzen – Artikel 232.
Artikel 232 A.W.D.A. bepaalt niet dat bij de verbeurdverklaring van de goederen
waarvoor bij invoer, uitvoer, of doorvoer waarvoor ten onrechte aanspraak wordt gemaakt
op de toekenning van in artikel 1, 4°bis, A.W.D.A. bedoelde bedragen, welke een straf
met een zakelijk karakter is, de veroordeling tot de terugbetaling van de tegenwaarde
ervan bij niet–wederoverlegging van verbeurdverklaarde maar niet–aangehaalde goederen
moet worden uitgesproken; deze veroordeling tot wederoverlegging is een louter
civielrechtelijke veroordeling die slechts kan ingevorderd worden met civielrechtelijke
uitvoeringsmaatregelen
8 december 2009
P.2009.1185.N
nr. 726
Verbeurdverklaring – Veroordeling tot terugbetaling van de tegenwaarde bij niet–
wederoverlegging – Grondslag.
De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij de niet–wederoverlegging van
overeenkomstig artikel 232 A.W.D.A. verbeurdverklaarde maar niet aangehaalde
goederen, is de toepassing van het beginsel dat elke schuldenaar van een zaak als
schadevergoeding de tegenwaarde ervan moet betalen indien hij ze heeft ontrokken aan
zijn schuldeiser of wanneer hij, door zijn toedoen, tekort komt aan de verplichting de zaak
te leveren
8 december 2009
P.2009.1185.N
nr. 726
Communautair Douanewetboek – Douaneschuld – Termijn – Boeking – Artikel 221.3 –
Mededeling na het verstrijken van de termijn – Mededeling – Voorwaarde.
Artikel 221, lid 3, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992
tot vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden uitgelegd dat
de douaneautoriteiten na het verstrijken van de termijn van drie jaar te rekenen vanaf de
datum waarop de douaneschuld is ontstaan, rechtsgeldig tot mededeling van het bedrag

– 120 –
van de wettelijk verschuldigde rechten aan de schuldenaar kunnen overgaan wanneer zij
ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren het juiste bedrag
van die rechten vast te stellen, ook wanneer die schuldenaar de betrokken handeling niet
heeft gepleegd
15 december 2009
P.2006.1518.N
nr. 743
Algemene wet op de douane en accijnzen – Misdrijven – Vaststelling – Fraudes – Boeking
van de douaneschuld – Overtredingen.
De artikelen 267 en 268 A.W.D.A. houden in dat wanneer de misdrijven, fraudes of
overtredingen van de wet worden geconstateerd bij processen–verbaal van daartoe
bevoegde personen, deze processen–verbaal onder meer ook het bedrag van de ontdoken
rechten vaststellen
15 december 2009
P.2007.1543.N
nr. 744
Rechtsgeldigheid – Communautair Douanewetboek – Douaneschuld – Artikel 221.1 –
Mededeling.
Artikel 221, lid 1, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992
tot vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden uitgelegd dat
de douaneautoriteiten het te betalen bedrag aan in– of uitvoerrechten enkel rechtsgeldig
op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar kunnen meedelen wanneer zij het
bedrag van die rechten tevoren hebben geboekt
15 december 2009
P.2006.1518.N
nr. 743
Communautair Douanewetboek – Douaneschuld – Boeking – Artikel 217.
Artikel 217 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot
vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden uitgelegd dat de
lidstaten kunnen bepalen dat het uit een douaneschuld voortvloeiende bedrag aan rechten
wordt geboekt door de opneming van dit bedrag in het door de bevoegde
douaneautoriteiten opgemaakte proces–verbaal van bevinding van een inbreuk op de
toepasselijke douanewetgeving
15 december 2009
P.2006.1518.N
nr. 743
Communautair Douanewetboek – Douaneschuld – Boeking – Artikel 217.
Artikel 217 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot
vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden uitgelegd dat de
lidstaten kunnen bepalen dat het uit een douaneschuld voortvloeiende bedrag aan rechten
wordt geboekt door de opneming van dit bedrag in het door de bevoegde
douaneautoriteiten opgemaakte proces–verbaal van bevinding van een inbreuk op de
toepasselijke douanewetgeving
15 december 2009
P.2007.1543.N
nr. 744
Draagwijdte – Algemene wet op de douane en accijnzen – Artikel 257, § 1 – Wijze van
naleving.
Artikel 257, § 1, AWDA 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 daarvan regelmatig wordt verricht; de
wijze van naleving van deze wettelijke verplichting is mede afhankelijk van de
verplichtingen voortvloeiende uit het concrete douane– of accijnsdocument.
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15 december 2009

P.2007.1543.N

nr. 744

Communautair Douanewetboek – Artikel 221, eerste lid – Toepassing in de tijd – Aard
van deze bepaling – Douaneschuld ontstaan vóór de inwerkingtreding van het
communautair douanewetboek – Invordering aangevat na de inwerkingtreding van het
communautair douanewetboek – Gevolg.
Artikel 221.1 C.D.W., dat bepaalt dat het bedrag van de rechten onmiddellijk na de
boeking op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar dient te worden medegedeeld,
is een procedureregel die van toepassing is op de na 1 januari 1994 aangevatte invordering
van een douaneschuld die vóór deze datum is ontstaan
15 december 2009
P.2009.1253.N
nr. 748

DWANGSOM
Dwangsomrechter – Rechtsmacht van de rechter – Veroordeling om iets te doen –
Herstelwerken – In acht te nemen verplichtingen.
De veroordeling om iets doen, waaraan, voor het geval aan die hoofdveroordeling niet
wordt voldaan, de verbeurte van een dwangsom wordt gekoppeld, moet door de
dwangsom– rechter voldoende nauwkeurig worden geformuleerd; wanneer hij de
uitvoering van herstelwerken volgens bepaalde modaliteiten gelast, dient hij de hierbij in
acht te nemen richtlijnen desgevallend zelf te preciseren. (Artikelen 1385bis en
1385quater Gerechtelijk Wetboek.)
27 februari 2009
C.2007.0527.N
nr. 163
Verplichting – Prejudicieel geschil – Betekening – Dwangsomrechter – Verbeurte –
Rechter in hoger beroep – In hoger beroep – Tussenperiode – Hof van Cassatie –
Beslissingen – In eerste aanleg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of, indien de rechter in hoger beroep heeft te gelden
als de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, de dwangsom niet kan worden verbeurd
in de periode tussen de betekening van de uitvoerbare beslissing van de rechter in eerste
aanleg en de betekening van de beslissing in hoger beroep ook al heeft die dwangsom
betrekking op een veroordeling die in hoger beroep wordt bevestigd, stelt het een
prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof.
6 maart 2009
C.2007.0423.N
nr. 177
Uitvoerbare titel – Prejudiciële vraag – Bevoegdheid – Nieuwe omstandigheid die geen
overmacht vormt – Executierechter – Werkzaamheid – Verplichting voor het Hof.
Wanneer de beoordeling van de gegrondheid van een middel de interpretatie vereist van
de artikelen 3 en 4, eerste lid, van de Bijlage bij de Benelux–Overeenkomst houdende
eenvormige wet betreffende de dwangsom, in zoverre zij de vraag doet rijzen of die
artikelen in die zin moeten worden uitgelegd dat ze eraan in de weg staan dat de
executierechter, bij het opduiken van een nieuwe gebeurtenis die geen overmacht vormt,
kan nagaan of de titel waarbij de dwangsom werd bevolen werkzaam en uitvoerbaar blijft,
is het Hof van Cassatie verplicht die vraag voor te leggen aan het Benelux–Gerechtshof
12 maart 2009
C.2007.0282.F
nr. 195
Beslagrechter – Moeilijkheden – Eisbaarheid – Rechtsmacht – Tenuitvoerlegging.
In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een dwangsom
uitspreekt, moet de beslagrechter nagaan of de voor de dwangsom gestelde vereisten al
dan niet vervuld zijn; behoudens de door de wet bepaalde gevallen kan de beslagrechter
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geen uitspraak doen over de zaak zelf; hij mag geen uitspraak doen over de rechten van de
partijen die zijn vastgesteld door een titel waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevorderd
12 maart 2009
C.2007.0282.F
nr. 195
Ontvankelijkheid – Stedenbouw – Beklaagde veroordeeld tot dwangsom – Rechtstreekse
dagvaarding van de vroegere burgerlijke partij in opheffing van de dwangsom –
Vordering tot opheffing van de dwangsom ongegrond verklaard – Hoger beroep van de
rechtstreeks dagende partij – Cassatieberoep van de rechtstreeks dagende partij –
Cassatieberoep niet betekend aan de rechtstreeks gedaagde partij – Bevestiging van het
beroepen vonnis – Strafzaken – Herstelvordering.
Niet–ontvankelijk is het cassatieberoep van de rechtstreeks dagende partij die – na als
beklaagde veroordeeld te zijn op de herstelvordering tot het betalen van een dwangsom
voor iedere dag vertraging in de uitvoering van de hoofdveroordeling en na de vroegere
burgerlijke partij rechtstreeks te hebben gedagvaard voor de strafrechter tot opheffing van
de veroordeling tot het betalen van een dwangsom, wegens de onmogelijkheid om de
hoofdveroordeling na te leven – dit cassatieberoep tegen de beslissing van de
appelrechters, die het beroepen vonnis, waarbij de rechtstreekse dagvaarding ongegrond
wordt verklaard, bevestigen, niet heeft doen betekenen aan de rechtstreeks gedaagde partij
(Art. 418 Wetboek van Strafvordering.)
9 juni 2009
P.2009.0140.N
nr. 386
Stedenbouw – Geen verweer omtrent de rechtsgeldigheid van de dwangsom –
Motiveringsplicht van de rechter – Herstelvordering van het bevoegde bestuur.
Geen wettelijke bepaling vereist dat bij ontstentenis van elk verweer over de
rechtsgeldigheid van de door het bestuur gevorderde dwangsom in stedenbouwzaken, de
rechter zijn beslissing op dit punt in het bijzonder zou motiveren.
9 juni 2009
P.2009.0023.N
nr. 383
Verplichting – Hoofdveroordeling – Prejudicieel geschil – Macht van de rechter –
Aanvang – Verbeurte – Uitvoeringstermijn – Dwangsomtermijn – Duur – Hof van
Cassatie – Grenzen – Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 1, lid 3 en lid 4, van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer de
rechter een hoofdveroordeling uitspreekt en hiervoor een uitvoeringstermijn bepaalt vanaf
het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling en daarbij een dwangsom oplegt per
dag vertraging in de uitvoering, de termijn die voor de uitvoering is toegestaan, ook geldt
als termijn die door de rechter wordt toegestaan voor het verbeuren van de dwangsom en
die, wat de dwangsom betreft, pas begint te lopen vanaf de betekening, zodat de rechter
niet vermag te beslissen dat geen of slechts een kortere termijn voor het verbeuren van de
dwangsom wordt toegestaan, dan die welke bepaald is voor de uitvoering van de
hoofdveroordeling vanaf het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling en die wat
de dwangsom betreft pas begint te lopen vanaf de betekening, stelt het Hof een
prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof
24 december 2009
C.2006.0639.N
nr. 785
Toepasselijkheid – Veroordeling – Stedenbouw – Gemeenrechtelijke wetsbepalingen –
Herstel van plaats in de vorige toestand.
De wettelijke bepalingen betreffende de door de rechter bevolen herstelmaatregelen
inzake stedenbouw wijken niet af van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de
dwangsom.
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24 december 2009

C.2008.0073.N

nr. 786

Verplichting – Mogelijkheid – Hoofdveroordeling – Prejudicieel geschil – Verbeurte –
Uitvoeringstermijn – Dwangsomtermijn – Langer dan de uitvoeringstermijn – Hof van
Cassatie – Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet aldus moet
worden uitgelegd dat wanneer de rechter een termijn bepaalt om de hoofdveroordeling uit
te voeren vanaf het ogenblik dat de hoofdveroordeling in kracht van gewijsde is getreden,
dit artikel verhindert dat de rechter een langere termijn voor het verbeuren van de
dwangsom toestaat berekend vanaf de betekening van de beslissing dan de termijn
toegestaan voor de uitvoering, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Benelux–
Gerechtshof
24 december 2009
C.2008.0073.N
nr. 786
Verplichting – Hoofdveroordeling – Prejudicieel geschil – Macht van de rechter –
Aanvang – Verbeurte – Uitvoeringstermijn – Dwangsomtermijn – Duur – Hof van
Cassatie – Grenzen – Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 1, lid 3 en lid 4, van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer de
rechter een hoofdveroordeling uitspreekt en hiervoor een uitvoeringstermijn bepaalt vanaf
het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling en daarbij een dwangsom oplegt per
dag vertraging in de uitvoering, de termijn die voor de uitvoering is toegestaan, ook geldt
als termijn die door de rechter wordt toegestaan voor het verbeuren van de dwangsom en
die, wat de dwangsom betreft, pas begint te lopen vanaf de betekening, zodat de rechter
niet vermag te beslissen dat geen of slechts een kortere termijn voor het verbeuren van de
dwangsom wordt toegestaan, dan die welke bepaald is voor de uitvoering van de
hoofdveroordeling vanaf het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling en die wat
de dwangsom betreft pas begint te lopen vanaf de betekening, stelt het Hof een
prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof
24 december 2009
C.2008.0073.N
nr. 786
Verplichting – Hoofdveroordeling – Prejudicieel geschil – Stilzwijgen van de rechter –
Verbeurte – Uitvoeringstermijn – Dwangsomtermijn – Hof van Cassatie – Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of, indien de rechter vermag te beslissen dat geen of
slechts een kortere termijn voor het verbeuren van de dwangsom wordt toegestaan dan die
welke bepaald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling vanaf het in kracht van
gewijsde treden van de veroordeling, uit het stilzwijgen van de rechter omtrent de termijn
voor het verbeuren van de dwangsom moet worden afgeleid dat de termijn die bepaald is
voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, ook geldt als termijn die wordt toegestaan
voor het verbeuren van de dwangsom en die wat de dwangsom betreft pas begint te lopen
vanaf de betekening, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof
24 december 2009
C.2006.0639.N
nr. 785
Toepasselijkheid – Veroordeling – Stedenbouw – Gemeenrechtelijke wetsbepalingen –
Herstel van plaats in de vorige toestand.
De wettelijke bepalingen betreffende de door de rechter bevolen herstelmaatregelen
inzake stedenbouw wijken niet af van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de
dwangsom.
24 december 2009
C.2006.0639.N
nr. 785
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Aanvang – Uitspraak die de dwangsom oplegt – Verbeurte – Strafzaken.
Indien in strafzaken een cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van het hof van
beroep dat een dwangsom oplegt, kan de dwangsom slechts worden verbeurd vanaf de
betekening aan de schuldenaar van het arrest dat het cassatieberoep verwerpt (Art. 373
Wetboek van Strafvordering; Art. 1385bis, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
24 december 2009
C.2006.0279.N
nr. 784
Verplichting – Hoofdveroordeling – Prejudicieel geschil – Stilzwijgen van de rechter –
Verbeurte – Uitvoeringstermijn – Dwangsomtermijn – Hof van Cassatie – Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of, indien de rechter vermag te beslissen dat geen of
slechts een kortere termijn voor het verbeuren van de dwangsom wordt toegestaan dan die
welke bepaald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling vanaf het in kracht van
gewijsde treden van de veroordeling, uit het stilzwijgen van de rechter omtrent de termijn
voor het verbeuren van de dwangsom moet worden afgeleid dat de termijn die bepaald is
voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, ook geldt als termijn die wordt toegestaan
voor het verbeuren van de dwangsom en die wat de dwangsom betreft pas begint te lopen
vanaf de betekening, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof
24 december 2009
C.2008.0073.N
nr. 786
Verplichting – Mogelijkheid – Hoofdveroordeling – Prejudicieel geschil – Verbeurte –
Uitvoeringstermijn – Dwangsomtermijn – Langer dan de uitvoeringstermijn – Hof van
Cassatie – Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet aldus moet
worden uitgelegd dat wanneer de rechter een termijn bepaalt om de hoofdveroordeling uit
te voeren vanaf het ogenblik dat de hoofdveroordeling in kracht van gewijsde is getreden,
dit artikel verhindert dat de rechter een langere termijn voor het verbeuren van de
dwangsom toestaat berekend vanaf de betekening van de beslissing dan de termijn
toegestaan voor de uitvoering, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Benelux–
Gerechtshof
24 december 2009
C.2006.0639.N
nr. 785

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
ALGEMEEN
Toelating van de vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten van de ene –
Toelating van de vordering tot scheiding van tafel en bed van de andere echtgenoot –
Gevolg voor de staat van de personen.
De rechter kan, zonder zichzelf tegen te spreken, tegelijkertijd de echtscheiding en de
scheiding van tafel en bed toestaan en in dat geval krijgt de echtscheiding voorrang wat de
staat van de personen betreft, zodat het huwelijk wordt ontbonden. (Artikelen 1305, eerste
lid, en 1307 Gerechtelijk Wetboek.)
5 maart 2009
C.2007.0126.F
nr. 172
Vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten van de ene echtgenoot –
Vordering tot scheiding van tafel en bed van de andere echtgenoot – Beslissing over de
rechtsvordering tot echtscheiding – Gevolg voor de vordering tot scheiding van tafel en
bed van de andere echtgenoot – Belang.
De beslissing over de rechtsvordering tot echtscheiding van de ene echtgenoot doet niet
noodzakelijk het voorwerp van de vordering tot scheiding van tafel en bed van de andere
echtgenoot wegvallen, aangezien laatstgenoemde een moreel en materieel belang kan
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behouden om aan de hand van die procedure het aandeel te doen vaststellen van zijn
partner in de oorzaken van de breuk, met de daaruit voortvloeiende gevolgen, meer
bepaald betreffende de onderhoudsuitkering (Artikelen 1305, eerste lid, en 1307
Gerechtelijk Wetboek.)
5 maart 2009
C.2007.0126.F
nr. 172

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
Genot van de gezinswoning – Beslissing van de vrederechter – Gelding.
Een krachtens het eerste en tweede lid van artikel 223, B.W. bevolen maatregel van
toekenning van het uitsluitend genot van de gezinswoning aan een van de echtgenoten
blijft, wanneer naderhand een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van tafel
en bed wordt ingediend, gelden tot aan de beslissing van de rechtbank of van de voorzitter
van de rechtbank in kort geding, in zoverre de bevolen maatregel nog niet is vervallen
door het verstrijken van de door de vrederechter bepaalde duur ervan (Artikelen 221,
zesde lid en 223, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
18 mei 2009
C.2007.0517.N
nr. 325
Onderhoudsuitkering – Vaststelling – Echtgenoot – Behoefte – Raming – Begrip –
Levensonderhoud.
Het bedrag van de onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 1280 Ger.W. wordt
toegekend, moet worden vastgesteld met inachtneming van de behoeften en de inkomsten
van elk der echtgenoten en moet derwijze worden geraamd dat de uitkeringsgerechtigde
echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden die hij zou hebben gehad indien er
geen scheiding was geweest (Art. 213 Burgerlijk Wetboek; Art. 1280 Gerechtelijk
Wetboek.)
15 juni 2009
C.2008.0266.F
nr. 404
Bloedverwanten in de nederdalende lijn – Begrip – Bewijs – Verbod – Getuigen.
Het verbod om bloedverwanten in nederdalende lijn te horen in zaken waarin hun
bloedverwanten in opgaande lijn tegengestelde belangen hebben steunt op de overweging
dat het niet past dat bloedverwanten in nederdalende lijn stelling nemen in conflicten
tussen hun ouders; dit verbod moet begrepen worden in die zin dat geen enkele verklaring
van de bloedverwanten in nederdalende lijn, ongeacht de vorm waarin ze is verkregen,
tijdens een geding tussen hun ouders, in rechte mag worden overgelegd, behalve de
verklaringen betreffende feiten waarvan ze persoonlijk het slachtoffer zouden zijn
geweest (Art. 931, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
1 oktober 2009
C.2008.0184.N
nr. 542
Cassatieberoep – Hoger beroep – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof –
Hoofdvordering tot echtscheiding gegrond – Tegenvordering tot echtscheiding niet
gegrond – Echtscheiding uitgesproken tegen beide echtgenoten – Termijnen voor
cassatieberoep – Cassatieberoep van de echtgenoot die verweerder is ten gronde tegen de
beslissing die de echtscheiding tegen hem uitspreekt – Cassatieberoep van de echtgenoot–
eiser tegen de beslissing die weigert de echtscheiding tegen de andere echtgenoot uit te
spreken – Verschillende termijnen voor cassatieberoep – Middel dat een discriminatie
tussen de echtgenoten aanvoert – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer een middel betoogt dat artikel 1274, Ger. W., zoals het is gewijzigd bij Wet 27
april 2007, alsook artikel 42, § 2, van die wet, krachtens hetwelk de vroegere artikelen
229, 231 en 232 B.W. van toepassing blijven op de procedures tot echtscheiding of

– 126 –
scheiding van tafel en bed die zijn ingeleid vóór de inwerkingtreding van deze wet en
waarvoor geen eindvonnis is uitgesproken, en voormeld artikel 42, § 6, de artikelen 10 en
11 Gw. schenden, apart dan wel samen beschouwd met artikel 6 E.V.R.M. en artikel 1,
Eerste aanvullend protocol bij dat verdrag, in zoverre zij een discriminatie invoeren tussen
de echtgenoot die ten gronde verweerder is, die over een termijn van een maand beschikt
om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing die de echtscheiding tegen hem
uitspreekt, en de echtgenoot–eiser, die over een gemeenrechtelijke termijn van drie
maanden beschikt om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing die weigert om de
echtscheiding tegen de andere echtgenoot uit te spreken, stelt het Hof een prejudiciële
vraag aan het Grondwettelijk Hof.
23 oktober 2009
C.2008.0281.F
nr. 614
Nieuwe wet – Overgangsbepaling – Opheffing van de echtscheidingsgronden –
Toepassing van de nieuwe wet – Procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en
bed – Aanvullende vordering.
De oude artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek blijven van toepassing op
de aanvullende vordering die is ingesteld na de inwerkingtreding, op 1 september 2007,
van de nieuwe wet van 27 april 2007 wanneer de oorspronkelijke vordering tot
echtscheiding waarvan zij het verlengstuk is, vóór die datum is ingesteld (Art. 42, § 2,
tweede lid Wet 27 april 2007.)
4 december 2009
C.2009.0007.F
nr. 721
Nieuwe wet – Overgangsbepaling – Opheffing van de echtscheidingsgronden –
Toepassing van de nieuwe wet – Procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en
bed.
De artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek, die echtscheidingsgronden
bepaalden welke opgeheven zijn bij de wet van 27 april 2007, blijven van toepassing op
de procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en bed die werden ingeleid vóór de
inwerkingtreding van die wet en waarvoor nog geen eindvonnis is uitgesproken; die
overgangsbepaling, waaruit blijkt dat de wetgever voor de hangende procedures wil
afwijken van de onmiddellijke toepassing van de wet van 27 april 2007 verstaat onder
echtscheidingsprocedure de gehele procedure en niet louter en alleen de oorspronkelijke
vordering (Art. 42, § 2, tweede lid Wet 27 april 2007.)
4 december 2009
C.2009.0007.F
nr. 721

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN
Huwelijksgemeenschap – Vereffening – Huwelijksvermogensstelsels – Feitelijke
scheiding.
De mogelijkheid voor de rechtbank om, naar billijkheid en gelet op de uitzonderlijke
omstandigheden die eigen zijn aan de zaak, in het vonnis waarbij de echtscheiding wordt
uitgesproken, te beslissen dat bij de vereffening van de huwelijksgemeenschap geen
rekening zal worden gehouden met bepaalde goederen of schulden, betreft enkel goederen
verworven na de feitelijke scheiding dan wel schulden aangegaan na de feitelijke
scheiding die volgens de normale werking van het gemeenschapsstelsel
gemeenschappelijk zouden zijn; bijgevolg kan de rechtbank die mogelijkheid niet
toepassen, in een stelsel van gemeenschap beperkt tot de aanwinsten, op goederen die zijn
verworven of schulden die zijn aangegaan voor de feitelijke scheiding en evenmin op
goederen of schulden van de partijen die volgens de normale werking van het
gemeenschapsstelsel eigen zijn, eventueel mits vergoeding aan het gemeenschappelijk
vermogen. (Art. 1278, tweede en vierde lid Gerechtelijk Wetboek.)
6 februari 2009
C.2007.0211.N
nr. 96
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Uitkering na echtscheiding – Vaststelling.
Die uitkering tot levensonderhoud die verschuldigd is aan de echtgenoot die de
echtscheiding heeft verkregen, moet worden vastgesteld door zijn toestand tijdens het
samenleven te vergelijken met zijn inkomsten op het ogenblik van de echtscheiding (Art.
301, § 1 Burgerlijk Wetboek.)
5 maart 2009
C.2007.0605.F
nr. 173
Uitkering na echtscheiding – Levensstijl – In aanmerking te nemen criterium.
De rechter die de onschuldige echtgenoot een uitkering na echtscheiding toekent, mag
geen levensstijl in aanmerking nemen die opgewaardeerd is volgens een
consumptieprijsindex die dateert van na het tijdstip waarop hij de uitkeringsplichtige tot
betaling ervan veroordeelt. (Art. 301, § 1 Burgerlijk Wetboek.)
5 maart 2009
C.2007.0605.F
nr. 173
Rechten van de langstlevende echtgenoot – Regelingsakte – Overlijden voor de
neerlegging van het verzoekschrift – Echtscheiding door onderlinge toestemming.
De door de echtgenoten, die besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge toestemming
over te gaan, overeengekomen regeling met betrekking tot de uitoefening van de rechten
bedoeld in de artikelen 745bis en 915bis B.W. voor het geval een van hen zou komen te
overlijden voor het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding definitief wordt
uitgesproken, die is vastgesteld in de voorafgaande regelingsakte, kan geen uitwerking
hebben indien de procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming op het
ogenblik van het overlijden van een van de echtgenoten niet is ingeleid door de
neerlegging van een verzoekschrift. (Artikelen 745bis, 915bis en 1130 Burgerlijk
Wetboek; Artikelen 1287, derde lid, en 1288bis Gerechtelijk Wetboek.)
6 maart 2009
C.2007.0451.N
nr. 178
Ontbinding van het huwelijksstelsel.
Door de ontbinding van het huwelijksstelsel ontstaat tussen de partijen een
postcommunautaire onverdeeldheid, die de goederen bevat die aanwezig waren op het
ogenblik waarop de ontbinding van het huwelijk tussen de echtgenoten terugwerkt,
evenals de vruchten die deze goederen nadien hebben opgebracht (Art. 1278, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
18 mei 2009
C.2007.0517.N
nr. 325
Onderhoudsgeld – Genot van de gezinswoning – Huwelijksvermogensrecht – Alimentatie
– Dringende en voorlopige maatregel – Uitwerking en aard – Vereffening en verdeling.
De gevolgen van de krachtens artikel 223, eerste en tweede lid, B.W. toegekende
maatregel van uitsluitend genot van de gezinswoning aan een van de echtgenoten, die ook
blijft gelden na het inleiden van de echtscheiding tot aan de beslissing van de rechtbank of
van de voorzitter van de rechtbank in kort geding en nog niet is vervallen door het
verstrijken van de door de vrederechter bepaalde duur ervan, zijn verschillend naargelang
die maatregel bestaat als uitvoering van de alimentatieverplichting in natura dan wel als
loutere bestuursmaatregel, waarbij de aard van de maatregel evenwel niet verandert door
de enkele omstandigheid van het inleiden van de eis tot echtscheiding (Art. 1278, tweede
lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 223, eerste en tweede lid Burgerlijk Wetboek; Art. 577–2,
§ 3 Burgerlijk Wetboek.)
18 mei 2009
C.2007.0517.N
nr. 325
Onderhoudsuitkering – Vaststelling – Staat van behoeftigheid – Terugval van
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economische situatie – Bedrag.
Bij het vaststellen van het bedrag van de onderhoudsuitkering na echtscheiding houdt de
rechter niet alleen rekening met de terugval van de economische situatie van de
begunstigde t.g.v. de keuzes die de echtgenoten tijdens het samenleven hebben gemaakt,
maar ook met de aanzienlijke terugval van zijn economische situatie t.g.v. de
echtscheiding (Art. 301, § 3, eerste en tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
12 oktober 2009
C.2008.0524.F
nr. 572
Onderhoudsuitkering – Vaststelling – Levensstandaard tijdens het huwelijk – Bedrag –
Criteria.
Bij het vaststellen van het bedrag van de onderhoudsuitkering na echtscheiding kan de
rechter m.n. rekening houden met de levensstandaard van de partijen tijdens het huwelijk
(Art. 301, § 3, eerste en tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
12 oktober 2009
C.2008.0524.F
nr. 572

ECONOMIE
Hoger beroep – Rechtspleging – Hof van beroep te Brussel – Wet economische
mededinging – Veroordeling tot de kosten – Raad voor de mededinging – Beslissing.
Wanneer het hof van beroep te Brussel het hoger beroep ingesteld door een economische
entiteit tegen de beslissing van de Raad voor de Mededinging of diens voorzitter gegrond
verklaart, kan de Belgische Staat in de regel worden veroordeeld in de kosten; geen
andere partij kan voor deze kosten aansprakelijk worden gesteld. (Art. 75 Wet tot
bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 sept. 2006.)
12 juni 2009
C.2008.0270.N
nr. 399

EIGENDOM
Mede–eigenaars – Algemene vergadering – Basisakte – Bijeenroeping – Uitbreiding –
Mede–eigendom – Geldigheid – Doel – Bevoegde personen.
De bepaling die voorziet dat de algemene vergadering kan bijeengeroepen worden op
verzoek van een of meer mede–eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de
gemeenschappelijke delen bezitten, beoogt de bescherming van de rechten van de mede–
eigenaars, meer bepaald van deze die een minderheidsbelang hebben in de
gemeenschappelijke delen; ze staat er niet aan in de weg dat de basisakte deze
bescherming uitbreid, zodat de algemene vergadering kan worden samengeroepen op
verzoek van een mede–eigenaar die niet ten minste één vijfde van de aandelen in de
gemeenschappelijke delen bezit. (Art. 577–6, § 2 Burgerlijk Wetboek.)
6 februari 2009
C.2008.0312.N
nr. 100
Mede–eigenaars – Algemene vergadering – Samenroeping – Mede–eigendom – Bevoegde
personen.
Uit de wetsbepalingen inzake mede–eigendom volgt niet dat de algemene vergadering van
mede–eigenaars alleen door de syndicus kan worden samengeroepen. (Artikelen 577–8, §
4, 1°, 577–9, § 3 en 577–14 Burgerlijk Wetboek.)
6 februari 2009
C.2008.0312.N
nr. 100
Strekking – Vordering tot wijziging van de verdeling of berekening van de lasten –
Vereniging van mede–eigenaars – Toelaatbaarheid – Mede–eigendom – Tegenpartij.
Daar de vordering van de mede–eigenaar tot wijziging van de verdeling of de berekening

– 129 –
van de lasten strekt tot wijziging van de situatie van de individuele mede–eigenaars met
elk hun eigen belang, is zij niet toelaatbaar wanneer zij enkel worden ingesteld tegen de
vereniging van mede–eigenaars (Art. 577–9, § 6, 2° Burgerlijk Wetboek.)
3 april 2009
C.2007.0488.N
nr. 237
Ontvankelijkheid – Kort geding – Vereniging van mede–eigenaars – Derdenverzet –
Eenzijdig verzoekschrift – Mede–eigendom – Hoedanigheid en belang.
Een vereniging van mede–eigenaars die, overeenkomstig artikel 577–5, § 3, van het
Burgerlijk Wetboek, gemachtigd is met derden te contracteren met het oog op het beheer
en het behoud van het gebouw, kan de hoedanigheid en het belang hebben die vereist zijn
om derdenverzet te doen tegen een beschikking die in kort geding, op eenzijdig
verzoekschrift van sommige mede–eigenaars, de onderbreking van werkzaamheden
betreffende de gemene delen van het gebouw beveelt. (Artikelen 577–5, § 3, en 577–9, §
1 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 17, 18 en 1122 Gerechtelijk Wetboek.)
16 april 2009
C.2007.0071.F
nr. 252
Roerende goederen – Bezit te goeder trouw – Eigendomsrecht.
Het bezit te goeder trouw van roerende goederen doet het eigendomsrecht enkel ontstaan
wanneer het bezit deugdelijk is, dit wil zeggen een voortdurend,onafgebroken,
ongestoord,openbaar en niet dubbelzinnig bezit als eigenaar (Artikelen 2229 en 2279
Burgerlijk Wetboek.)
19 juni 2009
C.2008.0183.N
nr. 423

ERFDIENSTBAARHEID
Beoordeling – Rechtstreekse of zijdelingse uitzichten – Schuin afhellend dak – Uitzicht
gevende opening of venster.
Voor de beoordeling of een uitzicht rechtstreeks of zijdelings is, is het niet bepalend of de
uitzicht gevende opening of het venster geplaatst is in een schuin afhellend dak
(Artikelen 678 en 679 Burgerlijk Wetboek.)
23 januari 2009
C.2008.0109.N
nr. 59
Recht van uitweg – Ingeslotenheid – Bouwwerken door de eigenaar.
Hoewel de bepaling dat de eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende
toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven
onkosten of ongemakken, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de
bestemming ervan, een uitweg kan vorderen over de erven van zijn naburen, tegen
betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken, niet
vereist dat het erf van degene die een uitweg vordert, volledig moet zijn ingesloten, kan
geen uitweg worden toegekend als blijkt dat de moeilijkheden die de eigenaar van het
beweerd ingesloten erf ondervindt om een voldoende toegang te hebben tot de openbare
weg in overeenstemming met het normale gebruik van zijn eigendom en de bestemming
ervan, niet voortspruiten uit de ligging van zijn erf, maar uit de bouwwerken die op dit erf
zijn uitgevoerd door de eigenaar of zijn rechtsvoorganger (Art. 682, § 1 Burgerlijk
Wetboek.)
6 februari 2009
C.2008.0295.N
nr. 102
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ERFENISSEN
Rechten van de langstlevende echtgenoot – Regelingsakte – Overlijden voor de
neerlegging van het verzoekschrift – Echtscheiding door onderlinge toestemming.
De door de echtgenoten, die besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge toestemming
over te gaan, overeengekomen regeling met betrekking tot de uitoefening van de rechten
bedoeld in de artikelen 745bis en 915bis B.W. voor het geval een van hen zou komen te
overlijden voor het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding definitief wordt
uitgesproken, die is vastgesteld in de voorafgaande regelingsakte, kan geen uitwerking
hebben indien de procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming op het
ogenblik van het overlijden van een van de echtgenoten niet is ingeleid door de
neerlegging van een verzoekschrift. (Artikelen 745bis, 915bis en 1130 Burgerlijk
Wetboek; Artikelen 1287, derde lid, en 1288bis Gerechtelijk Wetboek.)
6 maart 2009
C.2007.0451.N
nr. 178
Nalatenschap – Langstlevende echtgenoot – Aard van het goed – Vordering tot omzetting
– Verwijzing naar een notaris – Onroerend goed – Vruchtgebruik.
De rechter die de vordering van de langstlevende echtgenoot of een van de blote eigenaars
tot omzetting van het vruchtgebruik op een onroerend goed, waarvan de blote eigendom
behoort aan de afstammelingen van de vooroverleden echtgenoot, zijn geadopteerde
kinderen of aan de afstammelingen van deze, bij gebreke van overeenstemming, geheel of
ten dele toewijst, kan de partijen naar een notaris verwijzen, om die omzetting te laten
plaatshebben volgens de door de wet omschreven procedure, ongeacht of dit onroerend
goed bij het openvallen van de nalatenschap het gezin tot voornaamste woning diende
(Artikelen 1207 tot 1225 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 745quater, § 1, eerste lid en §
4, en 745sexies, § 2 Burgerlijk Wetboek.)
3 april 2009
C.2007.0455.N
nr. 236
Aard – Tussenkomst – Verklaringen – Weigering – Partijen – Vrederechter –
Boedelbeschrijving – Eed – Onverdeeldheid.
De in een rechtspleging overeenkomstig artikel 1184 van het Gerechtelijk Wetboek, door
de partijen die reeds de eed hebben afgelegd, gevoerde verweer of de door hen in die
rechtspleging afgelegde verklaringen zijn geen verklaringen in de zin van artikel 1183/8°
van het Gerechtelijk Wetboek; hun tussenkomst laat hen niet toe bijkomende verklaringen
in verband met de boedelbeschrijving af te leggen. (Artikelen 1175, 1183, 8°, en 1184
Gerechtelijk Wetboek.)
15 mei 2009
C.2008.0140.N
nr. 324
Tussenkomst – Notaris – Mogelijkheid – Weigering – Eiser – Partijen – Vrederechter –
Boedelbeschrijving – Eed – Belang – Onverdeeldheid.
In het geval dat een in het artikel 1183/11° van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde
persoon weigert de eed bij de boedelbeschrijving af te leggen, wendt de notaris zich tot de
vrederechter om een beschikking te verkrijgen waarbij de eedaflegging wordt opgelegd;
de notaris treedt daarbij niet op in eigen belang, maar in het belang van de partijen bij een
exacte samenstelling van de onverdeelde boedel (Artikelen 1175, 1183, aanhef, en 11°,
en 1184, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
15 mei 2009
C.2008.0140.N
nr. 324

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL
Tenuitvoerlegging in België – Voorwaarden – Buitenlands bevel tot aanhouding – Feiten
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die verschillende misdrijven uitmaken – Voorwaarden vervuld voor één van de
omschrijvingen van het feit.
Wanneer het feit waarvoor het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, uit
verschillende misdrijven bestaat, moet het rechtscollege dat belast is met de uitspraak
over de tenuitvoerlegging van dat bevel, nagaan of één van de omschrijvingen van het feit
beantwoordt aan de voorwaarden voor tenuitvoerlegging zoals zij in de Wet 19 dec. 2003
zijn bepaald
18 februari 2009
P.2009.0233.F
nr. 136
Tenuitvoerlegging in België – Voorwaarden – Buitenlands bevel tot aanhouding –
Toezicht op de dubbele strafbaarstelling – Vrijstelling van toezicht – Lijst van misdrijven
– Toepassing op de poging tot dat misdrijf – Doodslag.
De soortnaam doodslag in artikel 5, § 2, 14°, Wet 19 dec. 2003, houdt tevens de poging
tot dat misdrijf in, zodat noch die poging, noch het voltooide misdrijf, enig onderzoek
vereist naar de dubbele strafbaarstelling, voor zover de maximale gevangenisstraf in de
uitvaardigende lidstaat op zijn minst drie jaar bedraagt
18 februari 2009
P.2009.0233.F
nr. 136
Onderzoeksgerecht – Tenuitvoerlegging in België – Buitenlands bevel tot aanhouding –
Inbeslagneming en overhandiging van voorwerpen – Overtuigingsstukken.
Het begrip overtuigingsstukken omvat alle voorwerpen, stukken en zaken die moeten
bijdragen tot het achterhalen van de waarheid en die worden bewaard om ze als bewijs te
kunnen overleggen aan het rechtscollege dat van de zaak kennis moet nemen,
onverschillig of deze goederen daarnaast ook gediend hebben om het misdrijf te plegen
(Art. 26, § 1, 1° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
18 februari 2009
P.2009.0233.F
nr. 136
Ontvankelijkheid – Voorwaarden – Verwijzing van de persoon naar de uitvoerende Staat
– Persoon die aan België wordt overgeleverd met het oop op de instelling van een
vervolging – Strafvordering.
Noch de wet van 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, noch enige
andere wettelijke bepaling, doen de ontvankelijkheid van de strafvordering tegen de
persoon die met het oog op het instellen van een vervolging wordt overgeleverd, afhangen
van diens terugzending naar de uitvoerende Staat, nog vóór daarover in de uitvaardigende
Staat uitspraak werd gedaan.
25 februari 2009
P.2008.1818.F
nr. 157
Vormvereisten – Strafmaat die de wet voor het misdrijf bepaalt.
Het Europees aanhoudingsbevel dat met het oog op het instellen van strafvervolging is
uitgevaardigd, vermeldt de strafmaat die de wet voor het misdrijf bepaalt; het moet
daarnaast niet nog de zwaarste straf vermelden die de dader van het misdrijf eventueel kan
oplopen indien hij het in staat van herhaling heeft gepleegd.
25 februari 2009
P.2008.1818.F
nr. 157
Miskenning – Fundamentele rechten – Risico.
De omstandigheid alleen dat de wetgeving van de Staat die een Europees
aanhoudingsbevel uitvaardigt, geen bepaling als artikel 65, tweede lid, van het Belgische
Strafwetboek bevat, betekent niet dat de tenuitvoerlegging van het voormelde Europees
aanhoudingsbevel een risico op miskenning van de fundamentele rechten inhoudt (Art. 4,
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5° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
4 maart 2009
P.2009.0281.F

nr. 171

Vaststelling door de rechter – Overlevering – Stilzwijgende afstand – Aanhoudingsbevel
uitgevaardigd door een Belgische rechterlijke autoriteit – Specialiteitsbeginsel – Afstand.
Het specialiteitsbeginsel, krachtens hetwelk de persoon die aan België is uitgeleverd hier
niet mag worden vervolgd voor feiten die werden gepleegd vóór zijn uitlevering en
waarvoor de uitlevering niet werd verzocht, geldt evenwel onder meer niet langer
wanneer de betrokken persoon vrijwillig afstand doet van het voordeel van de
specialiteitsvoorwaarde; deze afstand die de rechter onaantastbaar vaststelt, kan ook
stilzwijgend geschieden, voor zover hij duidelijk en vrij is. (Art. 37, § 1 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
24 maart 2009
P.2008.1881.N
nr. 214
Vaststelling door de rechter – Overlevering – Stilzwijgende afstand – Aanhoudingsbevel
uitgevaardigd door een Belgische rechterlijke autoriteit – Specialiteitsbeginsel –
Opdracht van het Hof.
De rechter stelt onaantastbaar vast of er stilzwijgende afstand is van het
specialiteitsbeginsel; het Hof toetst slechts of de feiten die de rechter vaststelt, zijn
juridische gevolgtrekking kunnen verantwoorden. (Art. 37, § 1 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
24 maart 2009
P.2008.1881.N
nr. 214
Overlevering – Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een Belgische rechterlijke
autoriteit – Specialiteitsbeginsel – Vervolging en berechting voor een ander feit dan dat
welke de reden tot overlevering was – Strafprocedure die geen aanleiding geeft tot de
toepassing van een maatregel die de individuele vrijheid beperkt – Toepassing.
De enkele veroordeling tot een gevangenisstraf is nog geen maatregel die de individuele
vrijheid beperkt als bedoeld in artikel 37, § 2, 3°, Wet Europees Aanhoudingsbevel. (Art.
37, § 2, 3° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
24 maart 2009
P.2008.1881.N
nr. 214
Overlevering – Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een Belgische rechterlijke
autoriteit – Geen afstand van het specialiteitsbeginsel – Ander feit dan dat welke de reden
tot overlevering was – Ander feit strafbaar gesteld met een vrijheidsstraf of met een tot
vrijheidsbeneming strekkende maatregel – Vervolging en berechting zonder toestemming
van de uitvoerende autoriteit – Veroordeling tot een vrijheidsbeperkende straf of
maatregel – Uitvoering – Voorwaarde.
Een persoon die overgeleverd is op grond van een Europees aanhoudingsbevel
uitgevaardigd door een Belgische rechterlijke autoriteit en die geen afstand deed van het
specialiteitsbeginsel, kan toch worden vervolgd en berecht voor "enig ander feit" dan dat
welk de reden tot zijn overlevering is geweest en dat strafbaar is gesteld met een
vrijheidsstraf of met een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel, zonder dat de
toestemmingsprocedure hoeft te worden gevolgd, op voorwaarde dat tijdens de
strafvervolging geen vrijheidsbeperkende maatregel wordt opgelegd; indien de persoon
echter wordt veroordeeld tot een vrijheidsbeperkende straf of maatregel, kan die straf pas
worden uitgevoerd indien toestemming is verleend (Artikelen 27, 2 en 3, c Kaderbesluit
van de Raad van de E.U. van 13 juni 2002; Artikelen 37, § 1, en 37, § 2, 3e en 6e, laatste
lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
24 maart 2009
P.2008.1881.N
nr. 214
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Overlevering – Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een Belgische rechterlijke
autoriteit – Specialiteitsbeginsel – Vervolging en berechting voor een ander feit dan dat
welke de reden tot overlevering was – Strafprocedure die geen aanleiding geeft tot de
toepassing van een maatregel die de individuele vrijheid beperkt – Toepassing.
De enkele veroordeling tot een gevangenisstraf is nog geen maatregel die de individuele
vrijheid beperkt als bedoeld in artikel 37, § 2, 3°, Wet Europees Aanhoudingsbevel. (Art.
37, § 2, 3° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
21 april 2009
P.2008.1789.N
nr. 262
Overlevering – Geen afstand van het specialiteitsbeginsel – Ander feit dan dat welke de
reden tot overlevering was – Ander feit strafbaar gesteld met een vrijheidsstraf of met een
tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel – Veroordeling tot een vrijheidsbeperkende
straf of maatregel – Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een Belgische rechterlijke
autoriteit – Vervolging en berechting zonder toestemming van de uitvoerende autoriteit –
Uitvoering – Voorwaarde.
Een persoon die overgeleverd is op grond van een Europees aanhoudingsbevel
uitgevaardigd door een Belgische rechterlijke autoriteit en die geen afstand deed van het
specialiteitsbeginsel, kan toch worden vervolgd en berecht voor "enig ander feit" dan dat
welk de reden tot zijn overlevering is geweest en dat strafbaar is gesteld met een
vrijheidsstraf of met een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel, zonder dat de
toestemmingsprocedure hoeft te worden gevolgd, op voorwaarde dat tijdens de
strafvervolging geen vrijheidsbeperkende maatregel wordt opgelegd; indien de persoon
echter wordt veroordeeld tot een vrijheidsbeperkende straf of maatregel, kan die straf pas
worden uitgevoerd indien toestemming is verleend (Artikelen 27, 2 en 3, c Kaderbesluit
van de Raad van de E.U. van 13 juni 2002; Artikelen 37, § 1, en 37, § 2, 3e en 6e, laatste
lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
21 april 2009
P.2008.1789.N
nr. 262
Voorwaarden – Dubbele incriminatie – Tenuitvoerlegging.
De dubbele incriminatie vereist bij artikel 5, § 1, Wet Europees Aanhoudingsbevel houdt
in dat het feit waarvoor de uitvaardigende staat een Europees aanhoudingsbevel aflevert,
ook door de Belgische wet strafbaar is gesteld, en bedoelt de essentie van het feit; ze
vereist niet dat de kwalificatie van het feit in de respectieve wetgevingen dezelfde is noch
dat het strafbare feit volgens de beide wetgevingen een misdrijf oplevert met dezelfde
constitutieve bestanddelen (Art. 5, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
9 juni 2009
P.2009.1399.N
nr. 534
Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een Belgische overheid –
Tenuitvoerlegging in het buitenland – Overlevering van de vervolgde persoon –
Vernietiging van de beslissing tot overlevering door de uitvoerende Staat.
De beslissing van de uitvoerende Staat zelf, dat de overlevering van de persoon aan de
verzoekende Staat nietig is, ontneemt laatstgenoemde alleen het recht zich van een
gedwongen verschijning van de verdachte te verzekeren door hem van zijn vrijheid te
beroven; deze beslissing ontneemt daarentegen de verzoekende Staat, op het grondgebied
waarvan het misdrijf werd gepleegd, het recht niet om vervolgingen in te stellen, welk
recht hij op grond van zijn principale bevoegdheid had kunnen uitoefenen, zonder een
Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen
10 juni 2009
P.2009.0170.F
nr. 389
Specialiteitsbeginsel – Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een Belgische
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overheid – Tenuitvoerlegging in het buitenland – Overlevering van de betrokkene.
Het in art. 34, § 1, Wet 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel,
bedoelde specialiteitsbeginsel heeft alleen tot doel de vervolging in België wegens andere
feiten dan die welke aan de overlevering ten grondslag liggen te verhinderen
10 juni 2009
P.2009.0170.F
nr. 389
Kaderbesluit – Overlevering onder dwang van de vervolgde persoon met het oog op
berechting – Voorwerp.
De wet tot implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel
strekt ertoe om met name de berechting van de vervolgde persoon te verzekeren, door zijn
overlevering onder dwang te regelen volgens een andere procedure dan die van het
uitleveringsrecht
10 juni 2009
P.2009.0170.F
nr. 389
Onderzoeksrechter – Vrijlating onder voorwaarden van de persoon tegen wie een
Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd – Machtiging om kennis te nemen van de
stukken waarover de onderzoeksrechter beschikt – Tenuitvoerlegging.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksrechter om, wanneer hij de
vrijlating onder voorwaarden beveelt van een persoon tegen wie een Europees
aanhoudingsbevel is uitgevaardigd en die hij vooraf heeft gehoord, nadat hij hem binnen
vierentwintig uur na zijn effectieve vrijheidsbeneming alle bij artikel 11, § 1, van de Wet
Europees Aanhoudingsbevel, bepaalde inlichtingen heeft verschaft, die persoon toe te
staan kennis te nemen van de stukken waarover hij beschikt vooraleer hij dergelijke
beslissing neemt. (Art. 11, § 1, 2 en 4 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Opdracht van de onderzoeksrechter – Overhandiging van het origineel of een afschrift
van het bevel aan de betrokkene – Tenuitvoerlegging.
De Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt niet dat het origineel of een afschrift van dat
bevel aan de betrokkene moet worden overhandigd; de onderzoeksrechter moet deze wel
in kennis stellen van het bestaan en de inhoud ervan, binnen vierentwintig uur na de
effectieve vrijheidsbeneming. (Art. 11, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Verhoor door de onderzoeksrechter – Persoon tegen wie een aanhoudingsbevel is
uitgevaardigd – Geen inzage van het dossier – Tenuitvoerlegging.
Uit het feit alleen dat de persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is
uitgevaardigd, met toepassing van artikel 11, Wet Europees Aanhoudingsbevel, geen
inzage krijgt van het dossier bij zijn verhoor door de onderzoeksrechter, kan geen
onherroepelijke miskenning van zijn recht van verdediging worden afgeleid, vermits hij
op dat ogenblik alle voor zijn verweer gunstige gegevens kan aanvoeren en de voormelde
inzage verplicht is wanneer het onderzoeksgerecht later uitspraak doet over de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel. (Art. 11 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
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Persoon tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd – Geen inzage van het dossier
– Verhoor door de procureur des Konings – Tenuitvoerlegging.
Uit het feit alleen dat de persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is
uitgevaardigd, met toepassing van artikel 13, Wet Europees Aanhoudingsbevel, geen
inzage krijgt van het dossier wanneer hij, bijgestaan door zijn raadsman, door de
procureur des Konings wordt gehoord, kan geen onherroepelijke miskenning van zijn
recht van verdediging worden afgeleid. (Art. 13 Wet 19 dec. 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Artikel 8 – Aard – Overlevering onder voorwaarde – Wet Europees Aanhoudingsbevel –
Tenuitvoerlegging.
Artikel 8, Wet Europees Aanhoudingsbevel, dat bepaalt dat indien de persoon op wie het
Europees aanhoudingsbevel met het oog op de instelling van vervolging betrekking heeft,
Belg is of in België verblijft, de overlevering afhankelijk kan worden gesteld van de
voorwaarde dat de persoon, na te zijn berecht, naar België wordt teruggezonden teneinde
aldaar de straf of de veiligheidsmaatregel te ondergaan die tegen hem in de uitvaardigende
Staat is uitgesproken, is bij wet gewoon als mogelijkheid bepaald. (Art. 8 Wet 19 dec.
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Vonnis dat veroordeelt tot een vrijheidsbenemende straf – Vonnis gewezen vóór 1 januari
2004 – Grondslag van het verzoek om overlevering – Werking in de tijd.
Behoudens de toepassing van artikel 44, § 1, tweede en derde lid, of §§ 2 en § 3 van de
Wet Europees Aanhoudingsbevel, dienen de verzoeken om overlevering ontvangen na 1
januari 2004 uitsluitend te worden beoordeeld volgens die wet, zelfs indien het aan een
verzoek ten grondslag liggende vonnis dat tot een vrijheidsbenemende straf veroordeelt,
vóór 1 januari 2004 is gewezen (Art. 44 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
14 juli 2009
P.2009.1075.N
nr. 456
Wettigheid – Regelmatigheid – Voorwaarden – Beoordeling door de rechter –
Tenuitvoerlegging – Grenzen.
De rechter die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel heeft niet te oordelen over de wettigheid en regelmatigheid van dit
bevel en kan enkel nagaan of de voorwaarden van de tenuitvoerlegging zijn vervuld
overeenkomstig de artikelen 4 tot 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel; ingeval van
tenuitvoerlegging worden de wettigheid en de regelmatigheid ervan beoordeeld door de
uitvaardigende rechterlijke autoriteit aan dewelke de gezochte persoon wordt
overgeleverd (Artikelen 2, § 4 en 4 tot 8 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
14 juli 2009
P.2009.1041.N
nr. 455
Aard – Aflevering met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf – Voorwaarde dat de
uitvaardigende autoriteit toereikende waarborgen verstrekt – Veroordeling bij verstek.
De voorwaarde dat de uitvaardigende rechterlijke autoriteit toereikende waarborgen
verstrekt om de bij verstek veroordeelde persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel
betrekking heeft, ervan te verzekeren dat hij in de uitvaardigende Staat een nieuwe
vonnisprocedure kan vragen en in zijn aanwezigheid wordt berecht, is facultatief en de
onderzoeksgerechten zijn niet verplicht deze voorwaarde te stellen (Art. 7, al. 1 Wet 19
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dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
14 juli 2009
P.2009.1041.N

nr. 455

Artikel 6 – Onderzoeksgerechten – Tenuitvoerlegging – Toepassing – Verdrag Rechten
van de Mens.
Artikel 6 E.V.R.M. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak moeten
doen over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, vermits zij op dat
ogenblik geen uitspraak doen over de gegrondheid van een telastlegging in strafzaken
(Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Toepasselijkheid – Tenuitvoerlegging in België – Betrokken persoon van Belgische
nationaliteit – Artikel 5.1, Benelux–verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in
strafzaken – Berusting in vonnis dat aan het aanhoudingsbevel ten grondslag ligt op een
ogenblik dat het Benelux–verdrag van toepassing is.
Artikel 5.1 Benelux–verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken,
luidens hetwelk de verdragsluitende partijen hun onderdanen niet uitleveren, is niet
toepasselijk op een door Nederland uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel dat onder
de bepalingen valt van de Wet Europees Aanhoudingsbevel; de omstandigheid dat werd
berust in het vonnis dat aan een door Nederland uitgevaardigd Europees
aanhoudingsbevel ten grondslag ligt, op een ogenblik waarop artikel 5.1 Benelux–verdrag
aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken nog van toepassing was, doet
daaraan niet af
14 juli 2009
P.2009.1075.N
nr. 456
Beoordeling – Bevoegde uitvaardigende rechterlijke autoriteit.
Wanneer prima facie het Europees aanhoudingsbevel door een bevoegde rechterlijke
autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie is uitgevaardigd, blijft het onderzoek naar
de tenuitvoerlegging ervan beperkt tot de voorwaarden bepaald in de artikelen 4 tot 8 Wet
Europees Aanhoudingsbevel, zonder dat artikel 2, § 2 en § 3 Wet Europees
Aanhoudingsbevel noch andere wets– en verdragsbepalingen daarenboven een verder
onderzoek naar de wettelijke bevoegdheid van de uitvaardigende autoriteit vereisen.
15 september 2009
P.2009.1363.N
nr. 500
Reeds ingestelde strafvervolging – Toepassing.
Uit de bepalingen betreffende het Europees aanhoudingsbevel blijkt niet dat een reeds
ingestelde strafvervolging het uitvaardigen van een Europees aanhoudingsbevel zou
belemmeren; de uitvaardiging van een Europees aanhoudingsbevel met het oog op de
overlevering van een gezochte persoon vereist dat vooraf tegen hem een strafvervolging is
ingesteld.
15 september 2009
P.2009.1363.N
nr. 500
Aanhouding en overlevering met het oog op de instelling van strafvervolging.
Uit de bepalingen betreffende het Europees aanhoudingsbevel blijkt niet dat de
overlevering "met het oog op de instelling van strafvervolging" zoals bepaald in artikel 2,
§ 1 en § 3 Wet Europees Aanhoudingsbevel, alleen mogelijk is wanneer de
toelaatbaarheid van de strafvordering in de uitvaardigende Staat afhankelijk is van de
aanwezigheid van de over te leveren persoon.

– 137 –
15 september 2009

P.2009.1363.N

nr. 500

Bevel tot aanhouding met het oog op overlevering – Afwijzing van de vraag tot
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel.
Artikel 20, § 1, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat de beschikking van de
onderzoeksrechter gegeven overeenkomstig artikel 11 van die wet blijft gevolg hebben tot
het besluit tot uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel definitief is geworden; bij
definitieve afwijzing van de tenuitvoerlegging is het bevel tot aanhouding met het oog op
overlevering vervallen.
3 november 2009
P.2009.1543.N
nr. 635
Tenuitvoerlegging in België – Aantasting van de grondrechten – Dwingende grond tot
weigering.
Naar luid van art. 4, 5°, Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel,
wordt de tenuitvoerlegging van het aanhoudingsbevel geweigerd ingeval er redenen
bestaan te denken dat zij afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de betrokken
persoon, zoals die worden bevestigd door art. 6 van het Verdrag Europese Unie; de
weigering tot overlevering moet met omstandige gegevens worden verantwoord die
wijzen op een kennelijk gevaar voor de rechten van betrokkene, met name bekeken vanuit
het standpunt van de eerbiediging van de juridische waarborg in de zin van art. 6,
E.V.R.M.
4 november 2009
P.2009.1524.F
nr. 639
België als verzoekende Staat – Veroordeelde die in België het voorwerp uitmaakt van een
bevel tot onmiddellijke aanhouding – Europees aanhoudingsbevel gesteund op het bevel
tot onmiddellijke aanhouding – Aanhouding in het buitenland op grond van het Europees
aanhoudingsbevel – Autonome titel.
Het Europees aanhoudingsbevel vormt een autonome titel van vrijheidsberoving en artikel
12 van het Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat wanneer een persoon
aangehouden wordt op grond van een Europees aanhoudingsbevel, het de uitvoerende
rechterlijke autoriteit is die beslist of de betrokkene in hechtenis blijft overeenkomstig het
recht van de uitvoerende Lidstaat en dat die persoon op elk tijdstip overeenkomstig het
interne recht van de uitvoerende Lidstaat in voorlopige vrijheid kan worden gesteld;
hieruit volgt dat de betrokken persoon, die in uitvoering van een Europees
aanhoudingsbevel in de uitvoerende Staat is aangehouden, zijn invrijheidstelling in de
verzoekende Staat niet kan aanvragen en dat hij dat evenmin kan doen door in de
verzoekende Staat een andere titel van vrijheidsberoving aan te vechten dan het Europees
aanhoudingsbevel, ook al is dit ingevolge die andere titel uitgevaardigd
10 november 2009
P.2009.1548.N
nr. 652
België als verzoekende Staat – Veroordeelde die in België het voorwerp uitmaakt van een
bevel tot onmiddellijke aanhouding – Europees aanhoudingsbevel gesteund op het bevel
tot onmiddellijke aanhouding – Aanhouding in het buitenland op grond van het Europees
aanhoudingsbevel – Handhaving of opheffing van de vrijheidsberoving – Artikel 12,
Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel – Bevoegdheid van de uitvoerende rechterlijke
macht.
Het Europees aanhoudingsbevel vormt een autonome titel van vrijheidsberoving en artikel
12 van het Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat wanneer een persoon
aangehouden wordt op grond van een Europees aanhoudingsbevel, het de uitvoerende
rechterlijke autoriteit is die beslist of de betrokkene in hechtenis blijft overeenkomstig het
recht van de uitvoerende Lidstaat en dat die persoon op elk tijdstip overeenkomstig het
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interne recht van de uitvoerende Lidstaat in voorlopige vrijheid kan worden gesteld;
hieruit volgt dat de betrokken persoon, die in uitvoering van een Europees
aanhoudingsbevel in de uitvoerende Staat is aangehouden, zijn invrijheidstelling in de
verzoekende Staat niet kan aanvragen en dat hij dat evenmin kan doen door in de
verzoekende Staat een andere titel van vrijheidsberoving aan te vechten dan het Europees
aanhoudingsbevel, ook al is dit ingevolge die andere titel uitgevaardigd
10 november 2009
P.2009.1548.N
nr. 652
Ontvankelijkheid – België als verzoekende Staat – Veroordeelde die in België het
voorwerp uitmaakt van een bevel tot onmiddellijke aanhouding – Europees
aanhoudingsbevel gesteund op het bevel tot onmiddellijke aanhouding – Aanhouding in
het buitenland op grond van het Europees aanhoudingsbevel – Verzoekschrift tot
voorlopige invrijheidstelling voorgelegd aan de Belgische rechter – Verzoekschrift
gericht tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding.
Het Europees aanhoudingsbevel vormt een autonome titel van vrijheidsberoving en artikel
12 van het Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat wanneer een persoon
aangehouden wordt op grond van een Europees aanhoudingsbevel, het de uitvoerende
rechterlijke autoriteit is die beslist of de betrokkene in hechtenis blijft overeenkomstig het
recht van de uitvoerende Lidstaat en dat die persoon op elk tijdstip overeenkomstig het
interne recht van de uitvoerende Lidstaat in voorlopige vrijheid kan worden gesteld;
hieruit volgt dat de betrokken persoon, die in uitvoering van een Europees
aanhoudingsbevel in de uitvoerende Staat is aangehouden, zijn invrijheidstelling in de
verzoekende Staat niet kan aanvragen en dat hij dat evenmin kan doen door in de
verzoekende Staat een andere titel van vrijheidsberoving aan te vechten dan het Europees
aanhoudingsbevel, ook al is dit ingevolge die andere titel uitgevaardigd
10 november 2009
P.2009.1548.N
nr. 652
Tenuitvoerlegging in
personaliteitsbeginsel.

België

–

Facultatieve

weigeringsgrond

–

Actief

Het actief personaliteitsbeginsel dat in art. 7, § 1, V.T.Sv., is bepaald, houdt geen
dwingende of facultatieve weigeringsgrond in om de tenuitvoerlegging te weigeren van
het Europees aanhoudingsbevel dat is afgeleverd door een Staat die bevoegd is om het
onderzoek te voeren. (Artikelen 4, 5 en 6 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
25 november 2009
P.2009.1624.F
nr. 697
Tenuitvoerlegging
in
personaliteitsbeginsel.

België

–

Dwingende

weigeringsgrond

–

Actief

Het actief personaliteitsbeginsel dat in art. 7, § 1, V.T.Sv., is bepaald, houdt geen
dwingende of facultatieve weigeringsgrond in om de tenuitvoerlegging te weigeren van
het Europees aanhoudingsbevel dat is afgeleverd door een Staat die bevoegd is om het
onderzoek te voeren. (Artikelen 4, 5 en 6 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
25 november 2009
P.2009.1624.F
nr. 697
Tenuitvoerlegging in België – Facultatieve weigeringsgrond – Strafbaar feit deels in de
uitvaardigende Staat deels in België gepleegd.
Uit het feit dat het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft op een strafbaar feit dat
niet alleen op het grondgebied van de uitvaardigende Staat, doch eveneens, gedeeltelijk,
in België werd gepleegd, volgt niet dat het onderzoeksgerecht de tenuitvoerlegging ervan
moet weigeren. (Art. 6, 5° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
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25 november 2009

P.2009.1624.F

nr. 697

Tenuitvoerlegging in België – Dwingende weigeringsgrond – Aantasting van de
fundamentele rechten.
Naar luid van art. 4, 5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, wordt de tenuitvoerlegging van
het Europees aanhoudingsbevel geweigerd ingeval er ernstige redenen bestaan te denken
dat dit afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van betrokkene, zoals die in art. 6
Verdrag Europese Unie zijn vastgelegd; rekening houdend met het beginsel van het
wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten, moet de weigering tot overlevering worden
verantwoord met omstandige gegevens die wijzen op een kennelijk gevaar voor de
rechten van betrokkene en die het vermoeden van eerbiediging van de voormelde rechten,
dat de uitvaardigende lidstaat geniet, kunnen weerleggen
25 november 2009
P.2009.1624.F
nr. 697
Tenuitvoerlegging in België – Facultatieve weigeringsgrond – Betrokkene is Belg of
verblijft in België – Verbintenis om de straf of de maatregel in België uitvoer te leggen
– Toepassingsgebied.
Krachtens art. 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, mag de tenuitvoerlegging van het
aanhoudingsbevel worden geweigerd wanneer de betrokken persoon Belg is of in België
verblijft en de bevoegde Belgische autoriteiten zich ertoe verbinden de straf of
veiligheidsmaatregel die in de uitvaardigende Staat is opgelegd, overeenkomstig de
Belgische wetgeving ten uitvoer te leggen; de weigering van tenuitvoerlegging die door
deze bepaling is toegestaan, heeft alleen betrekking op de titel die door de autoriteiten van
de veroordelende Staat is afgeleverd om de gezochte persoon te dwingen de tegen hem
uitgesproken straf of maatregel aldaar te ondergaan.
25 november 2009
P.2009.1624.F
nr. 697
Uitvoerbare titel – Tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, uitgaande van
een andere Lidstaat.
De uiteenzetting van de Nederlandse Officier van justitie, waaruit blijkt dat de voorlopige
hechtenis naar Nederlands recht en rekening houdend met de specifieke omstandigheden
van de zaak verlengd werd op basis van het vonnis van de arrondissementsrechtbank, is
een uitvoerbare titel van voorlopige hechtenis die deel uitmaakt van het genoemde vonnis,
zodat het Europees aanhoudingsbevel hierop wordt gesteund. (Art. 2, § 4, 3° Wet 19 dec.
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
29 december 2009
P.2009.1830.N
nr. 791

EUROPESE UNIE
ALGEMEEN
Europees gemeenschapsrecht – Stilzwijgen van de verordening – Toepassing van het
nationaal recht.
Wanneer de Verordening niet bepaalt wat de gevolgen van bepaalde feiten zijn, dient de
nationale rechter in beginsel zijn nationale recht toe te passen, zij het dat daarbij de volle
werking van het gemeenschapsrecht moet zijn gewaarborgd. (Artikelen 1, 14 en 15
Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 mei 2000; zoals van toepassing voor de
wijziging door de Verordening E.G. nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de
Raad van 13 nov. 2007.)
7 september 2009
C.2008.0221.N
nr. 479

– 140 –
PREJUDICIELE GESCHILLEN
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting –
Registratieverplichting voor aannemers – Buitenlandse inschrijver–aannemer –
Voorlegging van fiscale en sociale attesten – Beslissing van onregelmatigheid van de
inschrijving – Wettelijkheid van de beslissing – Beginsel van vrij verkeer binnen de
Europese Unie – Artikel 24, tweede lid, Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni
1993 – Hof van Cassatie – Overheidsopdrachten.
Wanneer het middel, voor het Hof, de vragen opwerpt of, enerzijds, de verplichting om
geregistreerd te zijn teneinde een overheidsopdracht in België toegewezen te krijgen, niet
strijdig is met het beginsel van het vrij verkeer binnen de Europese Unie en met artikel 24,
tweede lid, Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van
werken, indien die verplichting zo uitgelegd moet worden dat ze de toewijzende overheid
de mogelijkheid biedt de buitenlandse inschrijver–aannemer die niet geregistreerd is maar
die gelijkwaardige attesten van zijn nationale overheden voorlegt, van de opdracht uit te
sluiten, en, anderzijds, of het met dat beginsel en dat artikel niet strijdig is om aan een
Belgische toewijzende overheid de bevoegdheid toe te kennen de buitenlandse
inschrijvers te verplichten de attesten die hen zijn overhandigd door de fiscale en sociale
overheden van hun land en waaruit blijkt dat zij de fiscale en sociale verplichtingen
hebben nageleefd, door een Belgische overheid – de Registratiecommissie Aannemers –
te laten onderzoeken, stelt het Hof die vragen aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen. (Artikelen 49 en 50 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap; Art. 24, tweede lid E.E.G.–Richtlijn 93/37 van de
Raad van 14 juni 1993; Art. 15, § 7, vóór de wijziging ervan bij K.B. 29 jan. 1997 K.B.
22 april 1977.)
22 januari 2009
C.2007.0478.F
nr. 58
Europees socialezekerheidsrecht – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Begrip "ambtenaar
of een met hem gelijkgestelde" – Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie.
De vraag of het begrip "ambtenaar of een met hem gelijkgestelde" in artikel 13 tweede lid,
d), van de Verordening nr. 1408/71 verwijst naar de omschrijving die daaraan wordt
gegeven in het nationale stelsel van sociale zekerheid waarbij de betrokkene is
aangesloten en de vraag of een persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst
tewerkgesteld is door een werkgever uit de publieke sector en die op grond van het
nationale stelsel van sociale zekerheid voor sommige takken van sociale zekerheid
bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Verordening nr.1408/71 onderworpen is aan de
algemene sociale zekerheidsregeling voor werknemers, terwijl hij voor bepaalde andere
takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderworpen is aan een
bijzondere regeling voor ambtenaren, beschouwd dient te worden als een met ambtenaar
gelijkgestelde voor de toepassing van artikel 13, tweede lid, d), van de Verordening nr.
1408/71, kunnen slechts opgelost worden door een uitlegging van de Verordening nr.
1408/71 zodat het middel een vraag opwerpt die tot de uitsluitende bevoegdheid van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap behoort en het Hof ingevolge artikel 234,
derde lid, van het EG–Verdrag in de regel verplicht is aan het Hof van Justitie een
prejudiciële vraag te stellen
25 mei 2009
S.2008.0009.N
nr. 341

– 141 –
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting – Europese Richtlijn
77/388/EEG – Vervoer van organen en van monsters van menselijke oorsprong voor
ziekenhuizen en – Hoedanigheid van zelfstandige – Levering van menselijke organen,
menselijk bloed en moedermelk vrijgesteld van B.T.W. – Begrip – Hof van Cassatie.
Aangezien een vraag wordt opgeworpen naar de uitlegging van artikel 13, A, 1, d), van de
Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie
van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, dient aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen de prejudiciële vraag te worden gesteld of een
activiteit van vervoer van organen en monsters van menselijke oorsprong, als zelfstandige
verricht voor ziekenhuizen en laboratoria, een levering van menselijke organen, menselijk
bloed en moedermelk is, die door voornoemd artikel 13, A, 1, d), wordt vrijgesteld van
btw.
18 juni 2009
F.2008.0013.F
nr. 420
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Term uit een bepaling van een
kaderbesluit – Vraag over de draagwijdte van die term – Bestreden arrest past de
betwiste bepaling niet toe.
Er is geen grond om het Hof van Justitie E.G. een vraag te stellen over de draagwijdte van
een term in een artikel van een kaderbesluit, wanneer het bestreden arrest deze bepaling
niet toepast. (Art. 35 Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Prejudiciële vraag – Verplichting – Uitlegging – Rechtsmiddel – Hof van Justitie E.G. –
Partij – E.E.X.–Verordening – Beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Begrip –
Hof van Cassatie – Tenuitvoerlegging.
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
17 september 2009
C.2006.0409.N
nr. 507
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Reeds opgeloste rechtsvraag –
Overeenstemming – Verplichting om de vraag te stellen – Hof van Cassatie.
Wanneer de prejudiciële vraag die aan het Hof opgeworpen wordt reeds richting werd
gegeven in een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is het
Hof niet gehouden deze vraag te stellen (aan laatst– genoemd Hof).
25 september 2009
F.2008.0009.F
nr. 527
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VERDRAGSBEPALINGEN
Verordeningen inzake rij– en rusttijden – In de verorderingen opgenomen verplichtingen
– Aard van deze verplichtingen.
Het mandaat, dat de wetgever in artikel 1, eerste lid, van de wet van 18 februari 1969
betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake
vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg aan de Koning heeft gegeven,
is duidelijk omschreven in dit artikel; de Koning moet onder meer maatregelen treffen ter
uitvoering van de op België rustende verplichtingen inzake vervoer over zee, over de weg,
de spoorweg of de waterweg, waartoe onder meer de Europese verordeningen inzake rij–
en rusttijden behoren, waarin verplichtingen zijn opgenomen die duidelijk zijn en aan de
personen toelaten te weten of het gedrag dat zij op een bepaald ogenblik aannemen, al dan
niet strafbaar is.
3 februari 2009
P.2008.1477.N
nr. 89
Wettigheidsbeginsel – Strafbaarstelling – Maatregelen ter uitvoering van de op België
rustende internationale verplichtingen – Mandaat aan de Koning vanwege de wetgever –
Maatregelen genomen bij in ministerraad overlegd koninklijk besluit – Voorwaarde
waaraan het mandaat aan de Koning dient te voldoen – Verordeningen inzake rij– en
rusttijden.
Het mandaat, dat de wetgever in artikel 1, eerste lid, van de wet van 18 februari 1969
betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake
vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg aan de Koning heeft gegeven,
is duidelijk omschreven in dit artikel; de Koning moet onder meer maatregelen treffen ter
uitvoering van de op België rustende verplichtingen inzake vervoer over zee, over de weg,
de spoorweg of de waterweg, waartoe onder meer de Europese verordeningen inzake rij–
en rusttijden behoren, waarin verplichtingen zijn opgenomen die duidelijk zijn en aan de
personen toelaten te weten of het gedrag dat zij op een bepaald ogenblik aannemen, al dan
niet strafbaar is.
3 februari 2009
P.2008.1477.N
nr. 89
Wettigheid – Verticale overeenkomst – Beoordeling – Mededinging – Voorwaarde –
Nietigheid.
Het gedeelte van de verticale overeenkomst dat buiten het toepassingsgebied van de
Groepsvrijstellingsverordening valt, wordt niet a priori als onwettig beschouwd, maar
moet afzonderlijk worden onderzocht aan de hand van alle ter beschikking staande
gegevens en rekening houdend met de economische en juridische context van de
overeenkomst; in een dergelijk geval is de betrokken voorwaarde slechts nietig voor zover
ze tot doel of tot gevolg heeft dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt
merkbaar wordt beperkt, de handel tussen de lidstaten in merkbare mate ongunstig kan
beïnvloeden en een vrijstelling krachtens artikel 81, derde lid, EG–Verdrag niet kan
rechtvaardigen. (Art. 81, eerste, tweede en derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap; Art. 5 Verordening Comm. E.G.
nr. 2790/1999 van 22 dec. 1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het
Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke
gedragingen.)
15 mei 2009
C.2008.0029.N
nr. 319
B.T.W. – Richtlijn van de Raad – Aankoop – Aftrek van B.T.W. – Deelname aan een
frauduleuze verrichting – Belastingplichtige op de hoogte.
Het hof van beroep verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de belastingplichtige niet
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het recht had de litigieuze belastingen af te trekken, wanneer het op het geschil de
uitlegging toepast die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft
gegeven van artikel 17 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting,
volgens welke, wanneer op grond van objectieve gegevens bewezen is dat een levering is
gebeurd aan een belastingplichtige die wist of had moeten weten dat hij door zijn aankoop
deelnam aan een btw–fraude, de nationale rechter die belastingplichtige het recht op
aftrek moet weigeren, en oordeelt dat uit de gegevens die het ter beoordeling voorgelegd
kreeg, volgt dat de belastingplichtige wist dat hij door zijn aankopen deelnam aan een
door zijn leverancier opgezette frauduleuze verrichting (Art. 17 Zesde richtlijn
77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977.)
18 juni 2009
F.2007.0082.F
nr. 419
Bevoegdheid – E.E.X.–Verordening – Voorlopige of bewarende maatregelen.
Een maatregel die tot hoofddoel heeft de aanvrager in staat te stellen zijn proceskansen in
te schatten en daarenboven bewijzen in te zamelen waarvan hij niet aanvoert dat zij
dreigen verloren te gaan, is kennelijk geen voorlopige of bewarende maatregel die, in de
wetgeving van een lidstaat vastgesteld, bij de gerechten van die staat kan worden
aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens de EEX–
Verordening bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen. (Art. 31 E.E.G.–
Verordening nr 44/2001 van de Raad van 22 dec. 2000.)
3 september 2009
C.2008.0480.N
nr. 477
Uitlegging – Rechtsmiddel – Partij – EEX–verordening – Uitvoerbaarverklaring –
Begrip.
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 (EEX–Vo) moet aldus worden uitgelegd dat
een schuldeiser van een schuldenaar geen rechtsmiddel kan instellen tegen een beslissing
op een verzoek om verklaring van uitvoerbaarheid, wanneer hij niet formeel als
procespartij is opgetreden in het geding waarin een andere schuldeiser van die
schuldenaar om die verklaring vroeg (Art. 1166 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 36 en
43.1 E.E.G.–Verordening nr 44/2001 van de Raad van 22 dec. 2000.)
17 september 2009
C.2006.0409.N
nr. 507
Bewarende maatregelen – Belasting over de toegevoegde waarde – Invordering gevraagd
door een Lidstaat van de EEG – Richtlijn 76/308/EEG van de EG–Raad – Wet 20 juli
1979 – Aangezochte Belgische autoriteit – Betwiste invordering.
Uit artikel 12, eerste lid, Wet 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de
invordering van schuldvorderingen in de Europese Economische Gemeenschap, die
voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het
Europees Oriëntatie– en Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van
landbouwheffingen en douanerechten, volgt dat de aangezochte Belgische autoriteit, in
het kader van de uitvoering van een dergelijk verzoek tot invordering, net als voor
schuldvorderingen die in het Rijk zijn ontstaan, bewarende maatregelen kan nemen
wanneer de schuldvordering of de uitvoerbare titel die de invordering mogelijk maakt, in
de loop van de procedure betwist worden, zelfs wanneer de buitenlandse verzoekende
autoriteit geen enkele nieuwe aanvraag daartoe indient; artikel 17 van de wet, dat de
omzetting is van artikel 13 van de richtlijn 76/308/E.E.G. van 15 maart 1976 van de Raad
van de Europese Gemeenschappen betreffende de wederzijdse bijstand inzake de
invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken
van het financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie– en Garantiefonds voor de
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Landbouw, alsmede van landbouwheffingen en douanerechten, is, conform de richtlijn, in
dit geval niet van toepassing
25 september 2009
F.2007.0004.F
nr. 526
Weigering – Belasting over de toegevoegde waarde – Geen bewijskrachtige stukken –
Latere overlegging – Zesde richtlijn 77/388/EEG van 17 mei 1977 van de Europese Raad
– Vrijstelling – Controle.
Het bestreden arrest is niet naar recht verantwoord, wanneer het weigert om een
belastingplichtige vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde, op grond
dat de administratie, op het tijdstip van de controle die aanleiding gaf tot het proces–
verbaal en tot de litigieuze dwangsom, niet in het bezit was van een geheel van stukken
waaruit bleek dat de belastingplichtige kon worden vrijgesteld van belasting op de
litigieuze verkopen, aangezien hij pas heel wat later het initiatief heeft genomen om die
bewijzen te verzamelen en deze aan de administratie te overhandigen (Artikelen 22, § 8,
en 28quater, A, b) Zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977; vóór de
wijziging ervan bij de Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 nov. 2006 betreffende
het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde; Artikelen 1 tot
3 K.B. nr 52 van 29 dec. 1992; Art. 39bis, eerste en tweede lid Wetboek van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde.)
25 september 2009
F.2008.0009.F
nr. 527
Pensioenen – Rustpensioen – Invloed op bedrag gezinspensioen – Vrij verkeer van
werknemers – Sociale zekerheid – Werknemers.
Er bestaat een benadeling van de communautaire werknemer die hem ervan kan
weerhouden zijn recht op vrij verkeer uit te oefenen wanneer die werknemer een minder
voordelig alleenstaandenpensioen ontvangt en geen gezinspensioen, enkel en alleen
doordat rekening wordt gehouden met het krachtens de wetgeving van een ander land van
de Europese Gemeenschap aan zijn echtgenoot toegekende pensioen, hoewel die laatste
uitkering verlaagd werd met het bedrag van het eigen pensioen dat aan die werknemer
krachtens de wetgeving van diezelfde staat is toegekend (Art. 5, § 1, eerste lid en § 8
K.B. 23 dec. 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenen; Artikelen 39 en 42 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap.)
19 oktober 2009
S.2008.0055.N
nr. 593
Pensioenen – Rustpensioen – Invloed op bedrag gezinspensioen – Europees sociaal recht
– Verordening (E.G.) nr. 883/2004 van 29 april 2004 – Coördinatie sociale
zekerheidsstelsels – Werknemers.
Er bestaat een benadeling van de communautaire werknemer die hem ervan kan
weerhouden zijn recht op vrij verkeer uit te oefenen wanneer die werknemer een minder
voordelig alleenstaandenpensioen ontvangt en geen gezinspensioen, enkel en alleen
doordat rekening wordt gehouden met het krachtens de wetgeving van een ander land van
de Europese Gemeenschap aan zijn echtgenoot toegekende pensioen, hoewel die laatste
uitkering verlaagd werd met het bedrag van het eigen pensioen dat aan die werknemer
krachtens de wetgeving van diezelfde staat is toegekend (Art. 5, § 1, eerste lid en § 8
K.B. 23 dec. 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenen; Artikelen 39 en 42 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap.)
19 oktober 2009
S.2008.0055.N
nr. 593
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FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD
BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT
Tijdstip – Staking van betaling – Rechtspersoon – Nieuwe wet.
Het feit dat de oude Faillissementswet niet in de mogelijkheid voorziet om, in geval van
faillissement van een rechtspersoon, het tijdstip van staking van betaling vast te stellen op
meer dan zes maanden voor de faillietverklaring, heeft tot gevolg dat de rechter die onder
vigeur van de nieuwe wet een rechtspersoon failliet verklaart, dit tijdstip overeenkomstig
de nieuwe wet niet kan bepalen op een tijdstip van meer dan zes maanden voor de
inwerkingtreding van de nieuwe wet; er anders over oordelen zou tot gevolg hebben dat
de rechten van derden aangetast worden door een retroactieve werking van de nieuwe wet
(Art. 12, zesde lid Wet 8 aug. 1997.)
1 oktober 2009
C.2007.0625.N
nr. 539

RECHTSPLEGING
Activa – Onmiddellijke verkoop – Machtiging van de rechter–commissaris – Plichten van
de rechter.
Wanneer machtiging wordt verleend om de activa te gelde te maken die onderhevig zijn
aan spoedig bederf, snelle waardevermindering, of wanneer de kosten voor het bewaren
van de goederen, de activa van het faillissement in acht genomen, te hoog zijn, moet de
rechter–commissaris nagaan of de litigieuze overdracht de rechten van derden kan
aantasten. (Art. 49 Wet 8 aug. 1997.)
19 februari 2009
C.2007.0304.F
nr. 140
Aangifte van schuldvordering – Betwisting door de curator – Beslissing tot afwijzing –
Rechtbank van koophandel.
De beslissing van de rechtbank van koophandel die, krachtens de Faill. W. 1851, de
opneming van de aangegeven schuldvordering in het passief van het faillissement afwijst,
houdt in dat de aanspraak van de schuldeiser wordt verworpen en geldt niet alleen ten
aanzien van de boedel maar ook ten aanzien van de gefailleerde zelf. (Art. 574, 2°
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 496, 498, 499, 500, 502 en 504 Wet 18 april 1851.)
13 maart 2009
F.2007.0080.N
nr. 198
Wettigheid – Rechter–commissaris – Derdenverzet – Rechtsmiddelen – Beschikking.
Geen enkele bepaling van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 sluit het
derdenverzet uit van de rechtsmiddelen die tegen de beschikkingen van de rechter–
commissaris kunnen worden ingesteld of onderwerpt die rechtsmiddelen aan voorwaarden
die van het gemeen recht afwijken. (Artikelen 1033 en 1122 Gerechtelijk Wetboek; Art.
37, tweede lid, 4 Wet 8 aug. 1997.)
9 oktober 2009
C.2008.0292.F
nr. 570
Tegeldemaking – Sluiting – Ontoereikend actief – Niet verschoonbaar verklaarde
gefailleerde – Later opgedoken activa in natura – Faillissement.
De activa die in natura opduiken nà het vonnis dat de sluiting van het faillissement
wegens ontoereikend actief uitspreekt ten aanzien van de niet verschoonbaar verklaarde
gefailleerde, kunnen door een door de rechtbank van koophandel aangestelde curator ad
hoc te gelde worden gemaakt; onder tegeldemaking van activa die in natura opduiken,
wordt de verkoop verstaan van bezittingen en niet de rechtsvordering tot inning van een
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schuldvordering. (Art. 1, tweede lid K.B. 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden
en de comités voor preventie en bescherming op het werk.)
21 oktober 2009
P.2009.0869.F
nr. 600
Tegeldemaking – Sluiting – Ontoereikend actief – Niet verschoonbaar verklaarde
gefailleerde – Later opgedoken activa in natura – Curator ad hoc – Ontbonden
vennootschap – Aanwijzing – Faillissement.
De aanstelling van een curator ad hoc om activa te gelde te maken die in natura zijn
opgedoken nà het vonnis dat de sluiting van het faillissement wegens ontoereikend actief
uitspreekt ten aanzien van de niet verschoonbaar verklaarde gefailleerde, heeft niet tot
gevolg dat de activa van de door de vereffening ontbonden vennootschap in juridisch
opzicht verder blijven bestaan. (Art. 1, tweede lid K.B. 25 mei 1999 betreffende de
ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk; Art. 83
Wet 8 aug. 1997.)
21 oktober 2009
P.2009.0869.F
nr. 600

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)
Aard – Gevolg – Overeenkomst – Verdere uitvoering – Prestaties geleverd na het
faillissement – Vordering – Curator.
Wanneer de curator beslist een overeenkomst, die gesloten is voor de datum van het
vonnis van faillietverklaring en waaraan door dit vonnis geen einde wordt gemaakt,
verder uit te voeren, geven enkel de prestaties geleverd na het faillissement recht op een
vordering ten laste van de boedel (Art. 46 Wet 8 aug. 1997.)
16 januari 2009
C.2007.0484.N
nr. 40
Aard – Gevolg – Opzegging – Verderzetting – Curator – Arbeidsovereenkomst – Schuld –
Vergoeding.
De vergoedingen die verschuldigd zijn wegens de opzegging van een
arbeidsovereenkomst, die gesloten werd voor de datum van het vonnis van
faillietverklaring en die door de curator verder werd gezet gedurende de tijdelijke
voortzetting van de handelsbedrijvigheid, vormen boedelschulden in zoverre zij
betrekking hebben op prestaties geleverd na het faillissement; het feit dat wanneer een
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd het recht op de opzeggingsvergoeding ontstaat op
het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst, wijzigt de aard van de vordering,
met name of dit een schuld is van de boedel dan wel een schuld in de boedel, niet
(Artikelen 46 en 90 Wet 8 aug. 1997.)
16 januari 2009
C.2007.0484.N
nr. 40
Draagwijdte – Gefailleerde – Verlies van beheer.
Het verlies van het beheer van de gefailleerde over al zijn goederen, te rekenen vanaf het
vonnis van faillietverklaring, is absoluut en algemeen (Artikelen 444 en 487, derde lid
Wet 18 april 1851.)
6 maart 2009
C.2007.0373.N
nr. 176
Gefailleerde – Buitenbezitstelling – Doel.
De buitenbezitstelling van de gefailleerde is een maatregel die tot doel heeft de
schuldeisers te beschermen door hen de waarborg te bieden dat het patrimonium van de
gefailleerde niet zal worden aangetast, te rekenen vanaf de dag waarop het vonnis van
faillietverklaring wordt uitgesproken (Art. 444 Wet 18 april 1851.)
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6 maart 2009

C.2007.0373.N

nr. 176

Materiële onmogelijkheid – Gezamenlijke tenuitvoerlegging – Onsplitsbaarheid (Geschil)
– Voorwaarde – Onderscheiden beslissingen – Toepassing.
De niet beroepen beslissing, waarbij de vordering in zoverre gericht tegen de gefailleerde
in persoon, ingevolge zijn staat van faillissement, niet toelaatbaar werd verklaard, en de
door de appelrechters in het kader van het hoofdberoep en van het incidenteel beroep te
wijzen beslissing, waarbij zal worden geoordeeld over dezelfde vordering in zoverre
gericht tegen de curator van het faillissement en de echtgenote van de gefailleerde, zijn
geen beslissingen waarvan de gezamenlijke tenuitvoerlegging materieel onmogelijk is,
zodat er in dit geval geen sprake is van een onsplitsbaar geschil. (Artikelen 31 en 1053
Gerechtelijk Wetboek.)
27 maart 2009
C.2008.0189.N
nr. 220

BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS
Aard – Draagwijdte – Opzegging – Verderzetting – Loon en de erin begrepen
vergoedingen – Artikel 90 Faill.W. 1997 – Werknemers – Curator – Arbeidsovereenkomst
– Schuld – Vergoeding.
Artikel 90 Faill.W. 1997, dat voorziet dat voor de werknemers bedoeld in artikel 1 van de
Loonbeschermingswet het loon en de in het loon begrepen vergoedingen die aan dezelfde
personen verschuldigd zijn wegens beëindiging van hun dienstbetrekking, ongeacht of die
beëindiging voor of na de faillietverklaring plaatsheeft, onder de bevoorrechte
schuldvorderingen worden opgenomen met dezelfde rang en ten belope van dezelfde
bedragen als het voorrecht dat aan dezelfde personen wordt toegekend bij artikel 19, 3°
bis, Hyp.W., bevat enkel een chronologisch criterium voor wat betreft de bevoorrechte
schuldvorderingen van de in de Loonbeschermingswet bedoelde werknemers en houdt
niet in dat de opzeggingsvergoeding voor een arbeidsovereenkomst die gesloten werd
voor de datum van het vonnis van faillietverklaring en die door de curator verder werd
gezet gedurende de tijdelijke voortzetting van de handelsbedrijvigheid van de
gefailleerde, integraal een schuld in de boedel vormt en niet een boedelschuld, in zoverre
zij betrekking heeft op de prestaties geleverd na het faillissement. (Artikelen 46 en 90 Wet
8 aug. 1997.)
16 januari 2009
C.2007.0484.N
nr. 40

ALLERLEI
Aangifte van schuldvordering.
Indien de curator de schuldvordering betwist, is de aangifte van schuldvordering in het
faillissement een rechtsvordering die niet alleen gericht is op de opneming van de
schuldvordering in het passief van het faillissement, maar ook op de gerechtelijke
erkenning van de aangegeven schuldvordering. (Art. 574, 2° Gerechtelijk Wetboek;
Artikelen 496, 498, 499, 500, 502 en 504 Wet 18 april 1851.)
13 maart 2009
F.2007.0080.N
nr. 198

GEMEENSCHAP EN GEWEST
Verlenen van toelagen aan het IWONL – Statutaire opdracht van IWONL – Toekennen
van beurzen – Lastgeving.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat met opdrachten die het Instituut tot Aanmoediging van
het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL) als "lasthebber"
van een Gemeenschap of Gewest heeft uitgevoerd, worden bedoeld: de statutaire
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opdrachten, zoals het verlenen van toelagen of beurzen, die het Instituut na de
regionalisering van het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid verder heeft
uitgevoerd met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek in aangelegenheden die tot de
bevoegdheid van de Gemeenschappen of Gewesten behoren, en dit met financiële
middelen ter beschikking gesteld door de Gemeenschappen en Gewesten. Met lastgeving
heeft de wetgever aldus een bevoegdheidsdelegatie bedoeld. (Art. 74, § 3, tweede lid Wet
6 aug. 1993.)
5 oktober 2009
S.2007.0080.N
nr. 553
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Verweerder – Stedenbouwkundig inspecteur –
Herstelvordering – Hoedanigheid – Stedenbouw – Dwangsom – Vlaams Gewest – Herstel
van plaats in de vorige staat – Tenuitvoerlegging.
De stedenbouwkundig inspecteur treedt op in naam van het Vlaamse Gewest zowel bij het
vorderen van een herstelmaatregel als bij het ten uitvoer leggen van de bevolen
herstelmaatregel en van de verschuldigde dwangsommen, zodat het cassatieberoep dat
gericht wordt tegen hem als handelend of optredend in naam van het Vlaamse Gewest,
ontvankelijk is (Artikelen 149, §§ 1 en 2, en 153 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de
Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
24 december 2009
C.2006.0279.N
nr. 784

GEMEENTE
Openbaarheid van bestuur – Bestuursdocumenten – Verspreiding en gebruik voor
commerciële doeleinden – Verbod.
De regel dat de in toepassing van de Wet Openbaarheid Bestuur verkregen
bestuursdocumenten niet mogen worden verspreid, noch gebruikt voor commerciële
doeleinden, belet niet dat een gemeente bestuursdocumenten ter beschikking stelt van een
vennootschap in zoverre dat nodig is om die vennootschap toe te laten de openbare dienst
te verlenen, waartoe zij zich in het kader van een concessie van openbare dienst
verbonden heeft (Art. 10 Wet 11 april 1994.)
29 mei 2009
C.2008.0130.N
nr. 363
Parkeerheffingen op motorvoertuigen – Concessie gegeven aan een particulier –
Uitvoering.
Door aan een particulier een concessie te geven voor de materiële organisatie van het
betaald parkeren en hem de controle toe te vertrouwen op het naleven van het
parkeerreglement, delegeert de gemeente niet haar bevoegdheid aan een derde maar
beheert zij een openbare dienst op de wijze die haar het meest geschikt lijkt; de
concessionaris moet de opdracht kunnen krijgen de parkeerheffingen te innen en de
opbrengst hiervan te ontvangen voor rekening van de gemeente (Art. 232 e.v. Nieuwe
Gemeentewet van 24 juni 1988; Enig art. Wet 22 feb. 1965.)
29 mei 2009
C.2008.0129.N
nr. 362
Misdrijf – Beoordeling – Sanctie – Evenredigheid – Bevoegdheid van de rechter – Nieuwe
Gemeentewet.
Uit de artikelen 119bis, §5, en 119bis, §12, derde lid, Nieuwe Gemeentewet, volgt dat de
rechter die nagaat of de sanctie in verhouding staat tot het misdrijf, de geldboete niet kan
verminderen op grond van omstandigheden eigen aan de persoon van de overtreder.
29 juni 2009
C.2009.0010.F
nr. 447
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Aard – Openbare weg – Grens – Beveiligingsplicht.
De verplichting voor een gemeente om enkel voldoende veilige wegen voor het verkeer
open te stellen en om ieder abnormaal gevaar, ongeacht of het verborgen dan wel
zichtbaar is, door de passende maatregelen te voorkomen, houdt geen resultaatverbintenis
in (Art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
6 november 2009
C.2008.0537.F
nr. 643

GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
ALGEMEEN
Lokale overheden – Recht tot belastingheffing – Verboden gelijkaardige belasting –
Inkomstenbelastingen.
Een lokale belasting die is gestoeld op één van de wezenlijke componenten die
rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een verboden
"gelijkaardige belasting" in de zin van artikel 464, 1°, van het W.I.B. (1992) (Art. 464, 1°
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
10 december 2009
F.2008.0041.N
nr. 737
Lokale overheden – Recht tot belastingheffing – Verboden gelijkaardige belasting –
Gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden – Inkomstenbelastingen.
Een gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden die wordt berekend op de
verwezenlijkte omzet, verminderd met de daarop toegepaste belasting op de toegevoegde
waarde, is een verboden gelijkaardige belasting in zoverre de omzet een essentieel
element uitmaakt dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van de grondslag
van de inkomstenbelasting die wordt geheven ten laste van de schuldenaar van die
Belasting (Art. 464, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
10 december 2009
F.2008.0041.N
nr. 737

GEMEENTEBELASTINGEN
Stad Brussel – Belastingverordening – Verwaarloosde gebouwen en percelen –
Vaststelling van verwaarlozing – Voorwaarde – Inhoud – Belasting.
Uit de artikelen 1, 2 en 5 van de belastingverordening van de stad Brussel van 18
december 1995 die voor de dienstjaren 1996 tot 2000 een belasting heft op de volledig of
gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen en op de niet bebouwde verwaarloosde percelen,
volgt dat de staat van verwaarlozing, als bedoeld in artikel 2, de gegevens moet bevatten
die de staat van verwaarlozing van het gebouw aantonen, aangezien geen belasting kan
worden geheven als die voorwaarde niet is vervuld.
15 januari 2009
F.2007.0001.F
nr. 34
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – Verplichting tot doorstorting –
Wettelijke interest – Vertraging in de uitvoering – Schadevergoeding – Berekening.
Als schadevergoeding wegens het laattijdig doorstorten van de aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting, kan slechts wettelijke interest worden
toegekend vanaf de betekening van de dagvaarding indien voordien geen aanmaning tot
betaling is gebeurd (Artikelen 1153, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Artikelen 464, 469 en
470 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
8 mei 2009
F.2008.0012.N
nr. 304
Parkeerheffingen op motorvoertuigen – Concessie gegeven aan een particulier –
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Uitvoering.
Door aan een particulier een concessie te geven voor de materiële organisatie van het
betaald parkeren en hem de controle toe te vertrouwen op het naleven van het
parkeerreglement, delegeert de gemeente niet haar bevoegdheid aan een derde maar
beheert zij een openbare dienst op de wijze die haar het meest geschikt lijkt; de
concessionaris moet de opdracht kunnen krijgen de parkeerheffingen te innen en de
opbrengst hiervan te ontvangen voor rekening van de gemeente (Art. 232 e.v. Nieuwe
Gemeentewet van 24 juni 1988; Enig art. Wet 22 feb. 1965.)
29 mei 2009
C.2008.0129.N
nr. 362
Aard – Invordering – Heffing die (niet) als retributie kan worden beschouwd.
Uit de bepalingen van de artikelen 170, § 4, en 173 van de Grondwet volgt dat een door
de gemeente opgelegde heffing die niet als een retributie kan worden beschouwd, als een
belasting moet worden aangemerkt en dus ook overeenkomstig de vormen bepaald voor
de invorderingen van belastingen moet geïnd worden; uit die bepalingen volgt
daarentegen niet dat de door de gemeente opgelegde heffing die als retributie kan worden
beschouwd, moet worden geïnd overeenkomstig de vormen bepaald voor de invordering
van belastingen. (Artikelen 170, § 4, en 173 Grondwet 1994.)
29 oktober 2009
C.2008.0608.N
nr. 628

PROVINCIEBELASTINGEN
Evenredigheid met de inbreuk – Toetsingsrecht van de rechter – Administratieve sancties
met repressief karakter – Wettelijkheid van de sanctie.
De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie inzake een
provinciebelasting te toetsen die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6
EVRM, moet de wettigheid van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan
of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van
het interne recht, met inbegrip van algemene rechtsbeginselen; de toetsing moet in het
bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of de sanctie niet onevenredig is met de
inbreuk, zodat de rechter mag onderzoeken of het bestuur in redelijkheid kon overgaan tot
het opleggen van een sanctie van zodanige omvang, ook in gevallen waarin het bestuur ter
zake over geen enkele matigingsbevoegdheid beschikt (Art. 6, eerste en vijfde lid Wet 24
dec. 1996; Art. 18, §§ 1 en 2 Provincieraadsbeluit Provincie Oost–Vlaanderen 23 okt.
1996.)
13 februari 2009
F.2006.0107.N
nr. 123
Vereisten – Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen – Reglement dat
voorziet in een minimumbelasting.
Een belastingreglement dat bepaalt dat de belasting berekend wordt in de mate waarin een
bepaalde variabele voorhanden is, zonder dat de verschuldigde belasting minder mag
bedragen dan een bepaald minimumbedrag, schendt op zichzelf het gelijkheidsbeginsel
niet; wanneer de belastingschuldigen die de minimumbelasting verschuldigd zijn,
voldoende vergelijkbaar zijn in het licht van de aard en het doel van het
belastingreglement, is er geen sprake van ongelijke behandeling; indien de toepassing van
de minimumbelasting leidt tot de gelijke behandeling van belastingschuldigen die zich
niet in een vergelijkbare toestand bevinden, is het gelijkheidsbeginsel niet geschonden
indien de gelijke behandeling berust op een objectief criterium en redelijk verantwoord is
(Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.)
10 december 2009
F.2008.0020.N
nr. 735
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GENEESKUNDE
ALGEMEEN
Dwingende wet – Medische Raad – Beheerder – Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting –
Advies – Ziekenhuis.
De beheerder moet, in het kader van het door de wet beoogde doel, het advies van de
medische raad inwinnen over de afzetting van ziekenhuisgeneesheren, behalve in geval
van afzetting om dringende reden; die regel is een dwingende bepaling in het voordeel
van de ziekenhuisgeneesheren (Artikelen 124, 125, eerste lid, 7°, en 126, § 1
Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
9 februari 2009
C.2007.0348.F
nr. 103
Voorwaarden – Ziekenhuisopname – Ziekenhuiswet – Aangesloten geneesheer –
Maximumbedrag – Wetsbepalingen van openbare orde – Opnameovereenkomst –
Afwijking – Honoraria.
De rechter mag het overeengekomen beding uit de opnameverklaring niet toepassen, dat
betrekking heeft op de termijnen waarbinnen de patiënt zijn inkomen moet meedelen en
dat afwijkt van de wetsbepalingen van openbare orde, die verbieden om
honorariumsupplementen aan te rekenen wanneer het inkomen van de rechthebbende
onder de daarin bepaalde maximumbedragen blijft (Art. 138, § 1, eerste lid
Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987; Art. 50, § 6, eerste en tweede lid
Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.)
23 november 2009
C.2009.0266.F
nr. 684

BEROEPSORDEN
Bevoegdheid – Feiten buiten de uitoefening van het beroep gepleegd – Tuchtinstantie –
Tuchtzaken – Orde der geneesheren.
Ook feiten die buiten de uitoefening van het beroep zijn gepleegd kunnen in aanmerking
komen voor het onderzoek en de beoordeling door de tuchtinstantie naar hun
bestaanbaarheid met de regelen van de medische plichtenleer en de handhaving van de
eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van het beroep. (Art. 6, enig lid,
2° en 13 K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren.)
30 januari 2009
D.2008.0008.N
nr. 84
Orde der dierenartsen – Gewestelijke raad die het Frans als voertaal heeft – Verwijzing
naar een andere gewestelijke raad – Wettelijke onmogelijkheid.
Het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de gewestelijke raad van de Orde der
dierenartsen die het Frans als voertaal heeft is niet ontvankelijk, aangezien uit de wet
blijkt dat er slechts één dergelijke raad bestaat en dat de verwijzing naar een andere
gewestelijke raad die het Frans als voertaal heeft, dus wettelijk onmogelijk is en dat de
onttrekking zonder verwijzing neerkomt op een rechtsweigering (Art. 658 Gerechtelijk
Wetboek; Art. 4 Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.)
26 februari 2009
C.2009.0011.F
nr. 160
Cassatieberoep – Ontstentenis – Ontvankelijkheid – Raad van beroep – Tussenkomst van
een advocaat bij het Hof van Cassatie – Orde der geneesheren – Tuchtstraf.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een arts dat wordt ingesteld zonder de
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tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie tegen een beslissing van de raad
van beroep van de Orde der geneesheren, die aan de arts een tuchtstraf oplegt. (Art. 26
K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren; Artikelen 478 en 1080
Gerechtelijk Wetboek.)
17 april 2009
D.2008.0019.N
nr. 256
Samenstelling – Raad van beroep – Raadsheren in het hof van beroep – Tuchtzaken –
Orde der geneesheren.
Aangezien artikel 12, § 1, 2°, van het koninklijk besluit nr 79 van 10 november 1967 de
benoeming van magistraten als leden van de raden van beroep niet beperkt tot magistraten
in actieve dienst of tot het emeritaat toegelaten magistraten krachtens artikel 391 van het
Gerechtelijk Wetboek, kan ieder lid van het hof van beroep dat in ruste is gesteld omdat
hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, in die hoedanigheid worden benoemd (Art. 12, § 1, 2°
K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren.)
7 mei 2009
D.2008.0002.F
nr. 301

ALLERLEI
Palliatieve zorg – Schuldig verzuim.
Palliatieve zorg sluit niet uit dat bij onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die geen
verband houden met de gediagnosticeerde kwalen, toch nog hulp moet geboden worden
26 mei 2009
P.2009.0032.N
nr. 344
Rechtsvordering – Aanvang – Verzorgingsverstrekkers – Tweejarige verjaring – Einde.
De tweejarige verjaringstermijn van de rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers ten
overstaan van de patiënt, met betrekking tot de door hen geleverde geneeskundige
verstrekkingen, diensten en goederen, daar inbegrepen de vordering wegens bijkomende
kosten, neemt een aanvang op de eerste dag van de maand, volgend op deze waarin de
geneeskundige prestaties zijn verstrekt en is verkregen na verloop van twee jaar. (Art.
2277bis, eerste en tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
12 juni 2009
C.2008.0410.N
nr. 403
Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting – Beoordeling – Ziekenhuiswet – Dringende reden –
Voortdurende tekortkoming – Arts.
Wanneer het feit dat de afzetting zou rechtvaardigen in een voortdurende tekortkoming
bestaat, bepaalt de beheerder het tijdstip vanaf wanneer die lopende tekortkoming elke
professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt (Art. 125,
vierde lid Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
14 september 2009
C.2008.0547.F
nr. 498
Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting – Geneesheer – Ziekenhuiswet – Dringende reden.
Het feit dat de onmiddellijke afzetting van een ziekenhuisgeneesheer verantwoordt, is het
feit vergezeld van alle omstandigheden die van dat feit een dringende reden kunnen
maken (Art. 125 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
26 oktober 2009
C.2008.0171.F
nr. 617

GERECHTSDEURWAARDER
Aard – Raad van State – Bevoegdheid – Afdeling bestuursrechtspraak – Nationale Kamer
van gerechtsdeurwaarders – Beroep tot nietigverklaring – Akten en reglementen van
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administratieve overheden – Administratieve overheid.
De wetgever heeft het beroep van gerechtsdeurwaarder betrokken bij de openbare dienst
van de rechtsbedeling en de organen die het korps besturen, zoals de Nationale Kamer,
zijn in die hoedanigheid verbonden met de rechterlijke orde en kunnen niet louter op
grond van hun aard en wijze van oprichting beschouwd worden als administratieve
overheden in de zin van het artikel 14, Wet Raad van State; de omstandigheid dat de
gerechtsdeurwaarders overwegend en dus niet uitsluitend betrokken zijn bij de dienst van
de rechtsbedeling, belet niet dat de Nationale Kamer specifieke opdrachten zou krijgen
van overheidswege die volledig los staan van haar gewone opdrachten en dat zij in die
mate kan beschouwd worden als een administratieve overheid in de uitoefening van die
specifieke opdrachten; de Nationale Kamer kan aldus beschouwd worden als een
administratieve overheid in de voormelde zin wanneer zij bepaalde gezagsfuncties
opneemt die haar door een regering zijn toevertrouwd en in zoverre die taken geen
verband houden met de opdrachten die de wetgever haar heeft toevertrouwd om de goede
werking van het gerecht te verzekeren; dit geldt in het bijzonder wanneer de Nationale
Kamer bepaalde gezagstaken op zich neemt die tot de bevoegdheid van een regering
behoren en haar door een regering zijn gedelegeerd en zij haar plaats die taken
daadwerkelijk uitoefent, zoals de opdracht aan een of meer leden van de kamers heffingen
in te vorderen (Artikelen 144 en 145 Grondwet 1994; Art. 14, § 1, eerste lid Wetten op de
Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Artikelen 549 e.v. Gerechtelijk
Wetboek.)
10 september 2009
C.2009.0102.N
nr. 489

GERECHTSKOSTEN
ALGEMEEN
Omslag – Kosten – Bevoegdheid van de rechter.
Uit artikel 1017, eerste en vierde lid, Ger. W., volgt dat, wanneer de partijen
onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk worden gesteld, de rechter de
kosten kan maar niet hoeft om te slaan (Art. 1017 Gerechtelijk Wetboek.)
18 december 2009
C.2008.0334.F
nr. 763

BELASTINGZAKEN
Samenwerking – Belasting over de toegevoegde waarde – Intracommunautaire uitvoer,
invoer, leveringen en verwervingen, alsook internationaal vervoer – Goederen, verzonden
of vervoerd buiten België maar binnen de Gemeenschap – Maximumbedragen –
Vrijstellingen – Bewijs – Gebrek – Rechtsplegingsvergoeding.
Het arrest dat beslist dat de verweerster de eiser terecht verwijt dat hij niet op loyale wijze
heeft meegewerkt aan de bewijsvoering en dat hij voor het hof van beroep volhardt in een
houding die reeds door de eerste rechter was gelaakt, verantwoordt naar recht de
beslissing waarbij de eiser tot de maximale rechtsplegingsvergoeding wordt veroordeeld.
(Art. 1022 Gerechtelijk Wetboek.)
4 juni 2009
F.2008.0088.F
nr. 374
Veroordeling tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding – Staat als verweerder –
Rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger.W. – Eiser belastingplichtige –
Beroep ongegrond.
Uit art. 392, §2, W.I.B. 1992, en art. 162bis Sv., volgt dat, wanneer het hof van beroep,
dat kennisneemt van een beroep van de belastingplichtige tegen een beslissing van de
directeur der belastingen op grond van artikel 377 W.I.B. 1992, zoals het van toepassing
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was vóór de wijziging ervan bij W. 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale
geschillen, dat beroep niet–gegrond verklaart, die belastingplichtige moet veroordelen om
aan de Staat, verweerder, de in art. 1022, Ger. W., bedoelde rechtsplegingsvergoeding te
betalen (Art. 392, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
18 december 2009
F.2008.0062.F
nr. 766

BURGERLIJKE ZAKEN
Hoger beroep – Rechtspleging – Hof van beroep te Brussel – Veroordeling tot de kosten –
Raad voor de mededinging – Beslissing.
Wanneer het hof van beroep te Brussel het hoger beroep ingesteld door een economische
entiteit tegen de beslissing van de Raad voor de Mededinging of diens voorzitter gegrond
verklaart, kan de Belgische Staat in de regel worden veroordeeld in de kosten; geen
andere partij kan voor deze kosten aansprakelijk worden gesteld. (Art. 75 Wet tot
bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 sept. 2006.)
12 juni 2009
C.2008.0270.N
nr. 399
Onttrekking – Rechtsplegingsvergoeding.
Het eigen karakter van de procedure tot onttrekking sluit het toekennen van een
rechtsplegingsvergoeding uit. (Art. 656 Gerechtelijk Wetboek.)
18 augustus 2009
C.2009.0356.F
nr. 462

STRAFZAKEN
Beklaagde veroordeeld op de burgerlijke rechtsvordering – Incidenteel beroep van de
burgerlijke partij niet gegrond verklaard – Rechtsplegingsvergoeding.
Wanneer een beklaagde wordt veroordeeld op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, veroordeelt het vonnis hem eveneens tot betaling aan de burgerlijke partij
van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger.W., niettegenstaande het feit
dat het incidenteel beroep van de voormelde burgerlijke partij niet gegrond was verklaard.
(Artikelen 162bis en 194 Wetboek van Strafvordering.)
7 januari 2009
P.2008.0874.F
nr. 13
Vaststelling van het bedrag
Rechtsplegingsvergoeding.

–

Bedrag

van

de

vordering

als

maatstaf

–

Naar luid van art. 2 K.B. 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt
het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding vastgesteld op basis van het bedrag van de
vordering, dat overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 van het voormelde wetboek wordt
vastgesteld, en stemt de vordering overeen met de vordering die in de gedinginleidende
akte is geformuleerd of met het bedrag dat in de laatste conclusie is gevorderd
7 januari 2009
P.2008.0874.F
nr. 13
Onderzoeksrechter – Burgerlijke partijstelling – Onderzoeksgerechten – Berekening –
Rechtsplegingsvergoeding.
In de fase van de burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter, stelt degene die zich
burgerlijke partij stelt geen vordering tot veroordeling tot schadevergoeding in; de
rechtsvordering die hij instelt heeft geen betrekking op een in geld waardeerbare
vordering in de zin van artikel 2, K.B. 26 oktober 2007, zelfs niet als de klacht het bedrag
van de aangevoerde schade vermeldt. (Art. 1022 Gerechtelijk Wetboek; Art. 128, tweede
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lid Wetboek van Strafvordering.)
21 januari 2009

P.2008.1022.F

nr. 53

Wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen – Hoofdelijke gehoudenheid tot
teruggave en schadevergoeding – Ontslag van rechtsvervolging wegens verjaring.
De door artikel 50 Strafwetboek bepaalde hoofdelijke gehoudenheid treft alleen zij die
wegens een misdrijf werden veroordeeld; deze hoofdelijke gehoudenheid is niet
toepasselijk op beklaagden die van rechtsvervolging worden ontslagen wegens verjaring
van de strafvordering. (Art. 50 Strafwetboek.)
27 januari 2009
P.2008.1639.N
nr. 68
Burgerlijke rechtsvordering – Eindvonnis – Rechtsplegingsvergoeding.
Het vonnis dat een voorlopige schadevergoeding toekent, zonder iets aan te houden
waarover de rechter zelf nog uitspraak moet doen, is een eindvonnis in de zin van artikel
1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zodat de rechter een rechtsplegingsvergoeding kan
toekennen
10 februari 2009
P.2008.1312.N
nr. 109
Nietigverklaarde veroordeling – Rechtsplegingsvergoeding.
De vordering tot het verkrijgen van een rechtsplegingsvergoeding, die op een
nietigverklaarde veroordeling is gegrond, verliest de wettelijke grondslag die bij artikel
162bis, Sv., is vereist. (Art. 162bis Wetboek van Strafvordering.)
4 maart 2009
P.2008.1682.F
nr. 170
Wettigheid – Veroordeling van de burgerlijke partij – Vrijgesproken beklaagde –
Burgerlijke partij die zich bij de vervolgingen heeft aangesloten –
Rechtsplegingsvergoeding.
Wanneer de burgerlijke partij zich bij de door het openbaar ministerie ingestelde
vervolgingen heeft aangesloten of optreedt tegen een beklaagde die ten gevolge van een
beschikking tot verwijzing of een verwijzingsarrest naar het vonnisgerecht is verwezen,
kan de rechter haar niet veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding aan de
vrijgesproken beklaagde (Art. 1022 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 162bis en 194
Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2009
P.2008.1778.F
nr. 192
Rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke partij – Veroordeling van de burgerlijke
partij – Vrijgesproken beklaagde – Verzekeraar van de beklaagde –
Rechtsplegingsvergoeding.
Wanneer de strafvordering enkel is ingeleid door rechtstreekse dagvaarding vanwege de
in het ongelijk gestelde burgerlijke partij, veroordeelt de rechter haar tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding aan de vrijgesproken beklaagde, doch niet aan de verzekeraar
van laatstgenoemde. (Art. 1022 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 162bis en 194 Wetboek
van Strafvordering.)
11 maart 2009
P.2008.1778.F
nr. 192
Toepassing op de tussenkomende partij – Rechtsplegingsvergoeding.
Art. 162bis, eerste lid, Sv., staat er niet aan in de weg dat de verzekeraar [van de
burgerrechtelijk aansprakelijke persoon], die voor het strafgerecht onder dezelfde
voorwaarden als voor de burgerlijke rechter in de zaak mag worden betrokken, wordt
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veroordeeld om aan de burgerlijke partij de rechtsplegingsvergoeding te betalen die in art.
1022, Ger.W. is bedoeld (Art. 162bis, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
9 september 2009
P.2009.0360.F
nr. 485
Artikelen 1017, eerste lid en 1018, Gerechtelijk Wetboek.
Onder de in de artikelen 1017, eerste lid, en 1018, Gerechtelijk Wetboek vermelde kosten
zijn de kosten vermeld in artikel 222, § 4 AWDA niet begrepen.
15 september 2009
P.2009.0659.N
nr. 502
Toepasselijkheid – Douane en accijnzen – Kosten verbonden aan de inbeslagneming,
bewaring en behoud van in beslag genomen vervoermiddelen – Artikelen 1017, eerste lid
en 1018, Gerechtelijk Wetboek.
Onder de in de artikelen 1017, eerste lid, en 1018, Gerechtelijk Wetboek vermelde kosten
zijn de kosten vermeld in artikel 222, § 4 AWDA niet begrepen..
15 september 2009
P.2009.0659.N
nr. 502
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Veroordeling tot betaling van de
rechtsplegingsvergoeding – Vrijwillig tussengekomen partij die in het ongelijk is gesteld.
De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen
van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij; krachtens art. 1022 Ger.W. valt zij ten
laste van de partij die in het ongelijk is gesteld; aangezien het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds voor het strafgerecht onder dezelfde voorwaarden als voor de
burgerlijke rechter in de zaak mag worden betrokken, kan art. 162bis, eerste lid, Sv., niet
gelezen worden als een verbod op de veroordeling van de vrijwillig tussengekomen partij
die in het ongelijk is gesteld
4 november 2009
P.2008.1526.F
nr. 636
Wettigheid – Burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld – Beklaagde verwezen
door de raadkamer – Veroordeling van de burgerlijke partij tot het betalen van de
rechtsplegingsvergoeding – Rechtsplegingsvergoeding.
Uit artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de burgerlijke
partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt gesteld, veroordeeld
zal worden tot het aan de beklaagde betalen van de vergoeding bedoeld in artikel 1022
van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij de vergoeding wordt bepaald door het vonnis,
volgt dat de burgerlijke partij niet kan veroordeeld worden tot betaling van de
rechtsplegingsvergoeding wanneer de beklaagde naar de correctionele rechtbank werd
verwezen bij beschikking van de raadkamer, ook al wordt zij geheel of gedeeltelijk in het
ongelijk gesteld
24 november 2009
P.2008.1815.N
nr. 688
Bedrag van de vordering – Rechtsplegingsvergoeding.
Krachtens artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot
vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het
Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de
artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de
erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, wordt voor de
toepassing van dit artikel het bedrag van de vordering vastgesteld overeenkomstig de
artikelen 557 tot 562 en 618 van het Gerechtelijk Wetboek; onder het bedrag van de
vordering wordt aldus verstaan de som die in de inleidende akte wordt geëist of, indien de
vordering in de loop van het geding is gewijzigd, de som die in de laatste conclusie wordt
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gevorderd
24 november 2009

P.2008.1815.N

nr. 688

Kosten bedoeld in artikel 162 Sv. – Rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 162bis
Sv. – Onderscheid.
De rechtsplegingsvergoeding beoogd in artikel 162bis Wetboek van Strafvordering, maakt
geen deel uit van de in artikel 162 van dat wetboek bedoelde kosten.
24 november 2009
P.2008.1815.N
nr. 688
Ontvankelijkheid – Veroordeling tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding – Niet
uitbetaalde rechtsplegingsvergoeding – Geen eindbeslissing – Onmiddellijk
cassatieberoep.
De beslissing waarbij een beklaagde veroordeeld wordt om de burgerlijke partij een
rechtsplegingsvergoeding te betalen is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste
lid, Sv., wanneer die rechtsplegingsvergoeding niet werd vereffend; onmiddellijk
cassatieberoep tegen dergelijke beslissing is bijgevolg niet ontvankelijk.
25 november 2009
P.2009.1047.F
nr. 695
Hoger beroep van de burgerlijke partij – Niet–gegrond verklaard hoger beroep –
Veroordeling tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding – In het gelijk gestelde partij –
Beklaagde veroordeeld om de burgerlijke partij te vergoeden – Veroordeling van de
beklaagde tot betaling van de echtsplegingsvergoeding in hoger beroep – Begrip.
De rechtsplegingsvergoeding is door de beklaagde verschuldigd aan de burgerlijke partij,
zo hij veroordeeld werd om de schade te vergoeden, veroorzaakt door het misdrijf
waaraan hij schuldig is verklaard; aangezien de aan de burgerlijke partij verschuldigde
rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep door de voormelde wettelijke bepalingen enkel
opgelegd wordt in geval van een veroordeling van de beklaagde, hangt zij niet af van de
voorwaarde dat daarnaast, op haar hoger beroep het bedrag van de door de eerste rechter
toegekende schadevergoeding werd verhoogd (Artikelen 162bis, 194 en 211 Wetboek
van Strafvordering.)
25 november 2009
P.2009.1094.F
nr. 696
Draagwijdte – Motiveringsplicht van de rechter – Partij die een afwijking vraagt van het
basisbedrag – Geen specifiek verweer – Rechtsplegingsvergoeding.
Wanneer een partij een afwijking van het basisbedrag van de op te leggen
rechtsplegingsvergoeding vraagt zonder daarover een specifiek verweer te voeren,
miskent de rechter de motiveringsplicht niet door zonder opgave van redenen het
basisbedrag op te leggen.
15 december 2009
P.2009.0850.N
nr. 745
Wettigheid – Burgerlijke partij – Verzwaring van de toestand – Procedure voor de
raadkamer – Geen veroordeling tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding –
Uitsluitend hoger beroep van de burgerlijke partij – Veroordeling in hoger beroep tot het
betalen van een rechtsplegingsvergoeding voor de rechtspleging voor de raadkamer –
Rechtsplegingsvergoeding.
De in artikel 135, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalde mogelijkheid voor de
burgerlijke partij om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer
laat niet toe dat uitsluitend op haar eigen hoger beroep haar toestand wordt verzwaard; dit
is het geval wanneer de burgerlijke partij, die door de beschikking van de raadkamer niet
tot betaling van enige rechtsplegingsvergoeding werd veroordeeld, uitsluitend op haar
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eigen hoger beroep, door de appelrechters veroordeeld wordt tot het betalen van een
rechtsplegingsvergoeding aan de inverdenkinggestelde voor wat betreft de rechtspleging
voor de raadkamer
15 december 2009
P.2009.0850.N
nr. 745
Toekenning – Rechtsplegingsvergoeding.
Artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsplegingsvergoeding
een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het
gelijk gestelde partij; enkel de partijen die tijdens een aanleg de bijstand van een advocaat
genoten of erdoor vertegenwoordigd werden, kunnen aanspraak maken op de voor die
aanleg in die bepaling bedoelde rechtsplegingsvergoeding.
15 december 2009
P.2009.0850.N
nr. 745
In
het
ongelijk
gestelde
Rechtsplegingsvergoeding aan
Rechtsplegingsvergoeding.

rechtstreeks
dagende
burgerlijke
de civielrechtelijk aansprakelijke

partij
partij

–
–

Om aan de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde ongrondwettigheid te verhelpen,
volstaat het de strafrechter ook rechtsmacht toe te kennen om de burgerlijke partij die de
civielrechtelijk aansprakelijke partij rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk
wordt gesteld, te veroordelen tot het betalen aan de civielrechtelijk aansprakelijke partij
van de vergoeding bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek (Art. 162, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
22 december 2009
P.2009.1256.N
nr. 779

GEZINSBIJSLAG
WERKNEMERS
Bijslagtrekkende – Onenigheid tussen de ouders – Vordering voor de arbeidsrechtbank –
Kinderbijslag.
Wanneer beide ouders niet overeenkomen met betrekking tot de verschillende hypothesen
van het derde lid van artikel 69, § 1 van de Kinderbijslagwet Werknemers, kan elk van
hen zich wenden tot de arbeidsrechtbank om de bijslagtrekkende te doen aanduiden in het
belang van het kind. (Art. 69, § 1, derde lid Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.)
4 mei 2009
S.2008.0080.N
nr. 292

GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG
Verwijzing – Kind dat geen recht heeft op gezinsbijslag krachtens een Belgische,
buitenlandse of internationale regeling – Kind dat reeds recht heeft op gezinsbijslag
krachtens een Belgische, buitenlandse of internationale regeling – Regeling voor
werknemers – Regeling voor zelfstandigen – Relevant en niet discriminerend criterium
van onderscheid – Bedrag – Onderscheid.
Wanneer de Koning bepaalt dat wanneer het kind reeds recht heeft op gezinsbijslag
krachtens een Belgische, buitenlandse of internationale regeling, de maandelijkse
bedragen van de gewaarborgde gezinsbijslag overeenstemmen met het bedrag dat
vastgesteld is door de regeling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen, slaat Hij alleen
acht op het criterium volgens hetwelk het kind recht heeft op gezinsbijslag in een andere
regeling, zonder een onderscheid tussen de kinderen te maken naar gelang van hun
feitelijke situatie; dit criterium behoudt het residuaal karakter van de regeling van de
gewaarborgde gezinsbijslag en is relevant voor het doel dat de genomen maatregel
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nastreeft, zonder dat die maatregel het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid van de
Belgen voor de wet en de niet–discriminatie t.a.v. de hen erkende rechten aantast (Art. 8,
§§ 1 en 1bis K.B. 25 okt. 1971; Artikelen 2, eerste lid, 2°, en 4, tweede lid Wet 20 juli
1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag; Art. 17 K.B. 8 april 1976.)
21 december 2009
S.2009.0007.F
nr. 774
Aard – Stelsel – Residuaal karakter.
De bepalingen die de gewaarborgde gezinsbijslag invoeren, leggen het residuaal karakter
van de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag t.a.v. de andere gezinsbijslagen vast
(Art. 8, §§ 1 en 1bis K.B. 25 okt. 1971; Artikelen 2, eerste lid, 2°, en 4, tweede lid Wet 20
juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag.)
21 december 2009
S.2009.0007.F
nr. 774

GRONDWET
GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Gelijkheid en non–discriminatie – Niet–verzekering – Tussenkomst van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Uitsluiting van het voordeel van de
tussenkomst – Automobilist–slachtoffer is niet verzekerd – W.A.M.–verzekering.
De appelrechters die oordelen dat het voordeel van de tussenkomst van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet enkel toekomt aan de niet verzekerde
automobilist die het slachtoffer is van een fout van een andere weggebruiker, omdat het
vergoedingstelsel van het Fonds gebaseerd is op de solidariteit onder degenen die
deelnemen aan de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en dat
het slachtoffer, ook als het zich niet verzekert, niettemin verhaal heeft tegen degene die
zijn schade veroorzaakt, beslissen naar recht dat art. 21, 2°, K.B. 11 juli 2003, niet tot
discriminatie leidt in de zin van de artikelen 10 en 11 G.W.
7 januari 2009
P.2007.1891.F
nr. 12
Gelijkheid en non–discriminatie – Niet–verzekering – Tussenkomst van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Uitsluiting van het voordeel van de
tussenkomst – Automobilist–slachtoffer is niet verzekerd – W.A.M.–verzekering.
De appelrechters die oordelen dat het voordeel van de tussenkomst van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet enkel toekomt aan de niet verzekerde
automobilist die het slachtoffer is van een fout van een andere weggebruiker, omdat het
vergoedingstelsel van het Fonds gebaseerd is op de solidariteit onder degenen die
deelnemen aan de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en dat
het slachtoffer, ook als het zich niet verzekert, niettemin verhaal heeft tegen degene die
zijn schade veroorzaakt, beslissen naar recht dat art. 21, 2°, K.B. 11 juli 2003, niet tot
discriminatie leidt in de zin van de artikelen 10 en 11 G.W.
7 januari 2009
P.2007.1891.F
nr. 12
Vervoer – Wettigheidsbeginsel – Strafbaarstelling – Artikel 1, eerste lid, wet van 18
februari 1969 – Maatregelen ter uitvoering van de op België rustende internationale
verplichtingen – Mandaat aan de Koning vanwege de wetgever – Maatregelen genomen
bij in ministerraad overlegd koninklijk besluit – Voorwaarde waaraan het mandaat aan
de Koning dient te voldoen.
Het mandaat, dat de wetgever in artikel 1, eerste lid, van de wet van 18 februari 1969
betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake
vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg aan de Koning heeft gegeven,
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is duidelijk omschreven in dit artikel; de Koning moet onder meer maatregelen treffen ter
uitvoering van de op België rustende verplichtingen inzake vervoer over zee, over de weg,
de spoorweg of de waterweg, waartoe onder meer de Europese verordeningen inzake rij–
en rusttijden behoren, waarin verplichtingen zijn opgenomen die duidelijk zijn en aan de
personen toelaten te weten of het gedrag dat zij op een bepaald ogenblik aannemen, al dan
niet strafbaar is.
3 februari 2009
P.2008.1477.N
nr. 89
Draagwijdte – Verzorgingsverstrekkers in de zin van artikel 2277bis B.W. – Dierenartsen
– Artikel 11.
Het Grondwettelijk Hof heeft in antwoord op een prejudiciële vraag geoordeeld dat artikel
2277bis B.W., in die zin begrepen dat de erin bedoelde verzorgingsverstrekkers de
zorgverleners zijn, bedoeld in artikel 2, n), van de ZIV–wet, waaronder de beoefenaars
van de geneeskunst bedoeld in artikel 2, l) van dezelfde wet, en dus niet de dierenartsen,
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, omdat het verschil in behandeling
redelijk verantwoord is, zodat het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat,
faalt naar recht. (Art. 2277bis Burgerlijk Wetboek; Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
20 april 2009
C.2006.0590.N
nr. 258
Verband – Ouders t.o.v. kinderen – Ontheffing of vermindering – Eerbied voor het
privéleven en het gezinsleven – Voorwaarde – Levensonderhoud.
De omstandigheid dat, wanneer hij die het levensonderhoud verstrekt tot zodanige staat
komt dat hij het geheel of gedeeltelijk niet meer kan verschaffen, hetzij voor het geheel,
hetzij voor een gedeelte, ontheffing of vermindering ervan gevorderd kan worden, sluit de
toepassing niet uit van de algemene regel, volgens welke de uitkeringsplichtige zich niet
vrijwillig in een situatie mag stellen die het hem mogelijk maakt aan zijn wettelijke
verplichting te ontsnappen (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 203, § 1, eerste lid, 203bis,
en 209 Burgerlijk Wetboek; Art. 17 Internationaal Verdr. 19 dec. 1966 inzake
burgerrechten en politieke rechten; Art. 22 Grondwet 1994.)
24 april 2009
C.2008.0136.N
nr. 279
Draagwijdte – Inlichtingen bij telefoonoperator – Eerbiediging van het privé–leven –
Onderzoek in strafzaken.
Wanneer onderzoekers verdenkingen hebben van misdrijven en in dat verband bij een
telefoonoperator vernomen hebben dat telefoonnummers waarvan zij de titularissen
kenden, steeds actief zijn, zonder evenwel inlichtingen op te vragen betreffende het
telefoonverkeer of oproepgegevens houdt dergelijke informatie geen verband met het
privé–leven en levert geen schending op van de artikelen 8, E.V.R.M. en 22, Grondwet.
26 mei 2009
P.2009.0607.N
nr. 348
Strafwet – Wettigheidsbeginsel – Latere strafwet die de op een geval van toepassing
zijnde strafwet onnauwkeurig – Vereiste – Strafzaken.
Het wettigheidbeginsel in strafzaken, dat vereist dat de strafwet wordt geformuleerd in
bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop hij een gedrag
aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is, wordt niet miskend enkel
doordat op het ogenblik van de uitspraak een latere wet de strafwet onnauwkeurig heeft
geherformuleerd (Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14 Grondwet 1994; Art. 15.1 Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec.
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1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
2 juni 2009
P.2009.0071.N

nr. 366

Orde van Vlaamse Balies – Privé–leven – Advocaat – Stagereglement – Kandidaat–
stagiair – Verklaring over straf– en tuchtonderzoeken – Inmenging – Invloed.
De door het stagereglement van de Orde van Vlaamse Balies opgelegde verplichting aan
de kandidaat–stagiair om bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs, een
schriftelijke verklaring over te leggen aan de stafhouder in verband met de tegen hem
lopende straf– of tuchtonderzoeken, kan geen onaanvaardbare inmenging in het privé–
leven van de betrokkene inhouden (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17.1 Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 22 Grondwet 1994; Artikelen 495 en 496
Gerechtelijk Wetboek.)
5 juni 2009
C.2008.0384.N
nr. 376
Briefgeheim.
De Grondwet waarborgt alleen het geheim van de aan de post toevertrouwde brieven; het
gebruik van de brief, na ontvangst door de geadresseerde, valt niet onder deze
grondwettelijke regel. (Art. 29 Grondwet 1994.)
21 oktober 2009
P.2009.0766.F
nr. 599
Onteigening – Billijke onteigeningsvergoeding.
Om billijk te zijn, moet de onteigeningsvergoeding even groot zijn als het bedrag dat moet
betaald worden om zich een onroerend goed aan te schaffen van dezelfde waarde als het
goed waarvan de onteigende werd ontzet (Art. 16 Grondwet 1994.)
29 oktober 2009
C.2008.0436.N
nr. 626
Wachtuitkeringen – Verbintenis – Recht op werkloosheidsuitkeringen – Uitkeringen –
Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Schriftelijke overeenkomst – Ontzegging – Al dan
niet vergelijkbare situatie – Arbeidsmarkt – Jonge werknemer – Overeenstemming – Niet–
naleving – Beschikbaarheid – Werkloosheidsuitkeringen – Werkloze – Werkloosheid.
Hoewel het Werkloosheidsbesluit in verschillende voorwaarden voorziet waaronder
voltijdse werknemers op werkloosheidsuitkeringen en jonge werknemers op
wachtuitkeringen recht hebben, wordt elke vergelijking tussen die twee categorieën van
werknemers niet uitgesloten door het onderscheid dat in die bepalingen wordt gemaakt,
wanneer het de bedoeling is om de gevolgen van de niet–naleving van de in een
activeringscontract aangegane verbintenissen te onderzoeken (Artikelen 10 en 11
Grondwet 1994; Artikelen 30, 36 en 59quinquies, § 6, eerste en tweede lid K.B. 25 nov.
1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
9 november 2009
S.2008.0120.F
nr. 648
Wachtuitkeringen – Verbintenis – Recht op werkloosheidsuitkeringen – Uitkeringen –
Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden –
Schriftelijke overeenkomst – Ontzegging – Al dan niet vergelijkbare situatie –
Arbeidsmarkt – Jonge werknemer – Overeenstemming – Niet–naleving – Beschikbaarheid
– Werkloosheidsuitkeringen – Werkloze – Werkloosheid.
Hoewel het Werkloosheidsbesluit in verschillende voorwaarden voorziet waaronder
voltijdse werknemers op werkloosheidsuitkeringen en jonge werknemers op
wachtuitkeringen recht hebben, wordt elke vergelijking tussen die twee categorieën van
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werknemers niet uitgesloten door het onderscheid dat in die bepalingen wordt gemaakt,
wanneer het de bedoeling is om de gevolgen van de niet–naleving van de in een
activeringscontract aangegane verbintenissen te onderzoeken (Artikelen 10 en 11
Grondwet 1994; Artikelen 30, 36 en 59quinquies, § 6, eerste en tweede lid K.B. 25 nov.
1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
9 november 2009
S.2008.0120.F
nr. 648
Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden.
Een belastingreglement dat bepaalt dat de belasting berekend wordt in de mate waarin een
bepaalde variabele voorhanden is, zonder dat de verschuldigde belasting minder mag
bedragen dan een bepaald minimumbedrag, schendt op zichzelf het gelijkheidsbeginsel
niet; wanneer de belastingschuldigen die de minimumbelasting verschuldigd zijn,
voldoende vergelijkbaar zijn in het licht van de aard en het doel van het
belastingreglement, is er geen sprake van ongelijke behandeling; indien de toepassing van
de minimumbelasting leidt tot de gelijke behandeling van belastingschuldigen die zich
niet in een vergelijkbare toestand bevinden, is het gelijkheidsbeginsel niet geschonden
indien de gelijke behandeling berust op een objectief criterium en redelijk verantwoord is
(Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.)
10 december 2009
F.2008.0020.N
nr. 735
Gelijkheid van de Belgen voor de wet.
Een belastingreglement dat bepaalt dat de belasting berekend wordt in de mate waarin een
bepaalde variabele voorhanden is, zonder dat de verschuldigde belasting minder mag
bedragen dan een bepaald minimumbedrag, schendt op zichzelf het gelijkheidsbeginsel
niet; wanneer de belastingschuldigen die de minimumbelasting verschuldigd zijn,
voldoende vergelijkbaar zijn in het licht van de aard en het doel van het
belastingreglement, is er geen sprake van ongelijke behandeling; indien de toepassing van
de minimumbelasting leidt tot de gelijke behandeling van belastingschuldigen die zich
niet in een vergelijkbare toestand bevinden, is het gelijkheidsbeginsel niet geschonden
indien de gelijke behandeling berust op een objectief criterium en redelijk verantwoord is
(Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.)
10 december 2009
F.2008.0020.N
nr. 735
Hoger beroep – Termijn – Gelijkheid en non–discriminatie – Geen buitengewone termijn
– Veroordeling bij verstek – Strafzaken – Hoger beroep van de beklaagde.
Artikel 203, § 1, Strafvordering, schendt de artikelen 10 en 11, Gerechtelijk Wetboek niet,
in zoverre het geen buitengewone termijn van hoger beroep ten voordele van de
veroordeelde beklaagde invert
16 december 2009
P.2009.1153.F
nr. 753
Hoger beroep – Termijn – Gelijkheid en non–discriminatie – Geen buitengewone termijn
– Veroordeling bij verstek – Strafzaken – Hoger beroep van de beklaagde.
Artikel 203, § 1, Strafvordering, schendt de artikelen 10 en 11, Gerechtelijk Wetboek niet,
in zoverre het geen buitengewone termijn van hoger beroep ten voordele van de
veroordeelde beklaagde invert
16 december 2009
P.2009.1153.F
nr. 753
Gunning van overheidsopdrachten – Beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers
– Artikel 11.
Het beginsel van de gelijke behandeling van de inschrijvers, dat mede gegrond is op het
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gelijkheidsbeginsel zoals dit voortvloeit uit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is
inherent aan de reglementering betreffende de gunning van overheidsopdrachten en staat
in het kader van een gunning ingevolge openbare aanbesteding een vrije invulling van de
opdracht door de inschrijvers in de weg (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 1, § 1,
eerste lid Wet 24 dec. 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten.)
17 december 2009
C.2008.0514.N
nr. 762
Verwijzing – Kind dat geen recht heeft op gezinsbijslag krachtens een Belgische,
buitenlandse of internationale regeling – Kind dat reeds recht heeft op gezinsbijslag
krachtens een Belgische, buitenlandse of internationale regeling – Regeling voor
werknemers – Regeling voor zelfstandigen – Relevant en niet discriminerend criterium
van onderscheid – Artikel 11 – Gewaarborgde gezinsbijslag – Gelijkheid – Non–
discriminatie – Bedrag – Gezinsbijslag – Onderscheid.
Wanneer de Koning bepaalt dat wanneer het kind reeds recht heeft op gezinsbijslag
krachtens een Belgische, buitenlandse of internationale regeling, de maandelijkse
bedragen van de gewaarborgde gezinsbijslag overeenstemmen met het bedrag dat
vastgesteld is door de regeling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen, slaat Hij alleen
acht op het criterium volgens hetwelk het kind recht heeft op gezinsbijslag in een andere
regeling, zonder een onderscheid tussen de kinderen te maken naar gelang van hun
feitelijke situatie; dit criterium behoudt het residuaal karakter van de regeling van de
gewaarborgde gezinsbijslag en is relevant voor het doel dat de genomen maatregel
nastreeft, zonder dat die maatregel het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid van de
Belgen voor de wet en de niet–discriminatie t.a.v. de hen erkende rechten aantast (Art. 8,
§§ 1 en 1bis K.B. 25 okt. 1971; Artikelen 2, eerste lid, 2°, en 4, tweede lid Wet 20 juli
1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag; Art. 17 K.B. 8 april 1976.)
21 december 2009
S.2009.0007.F
nr. 774

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
Aard – Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering – Opschorting van de uitspraak –
Onderzoeksgerechten.
De onderzoeksgerechten die de opschorting van de uitspraak gelasten en vervolgens
oordelen over de burgerlijke rechtsvordering, doen uitspraak als vonnisgerechten en
spreken aldus een vonnis of arrest uit als bedoeld in artikel 149 Grondwet, wat moet
plaatsvinden in openbare rechtszitting (Art. 6 Wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie; Art. 149, 3, al. 2 Grondwet 1994.)
6 januari 2009
P.2008.1023.N
nr. 9
Hof van assisen – Verklaring van de rechtsprekende jury – Opname in het veroordelend
arrest.
Artikel 149 Grondwet vereist niet dat de verklaring van de rechtsprekende jury in het
veroordelend arrest wordt opgenomen (Art. 149 Gerechtelijk Wetboek.)
10 maart 2009
P.2009.0006.N
nr. 187
Subjectief recht – Administratie – Burgerlijke rechten – Bevoegdheid – Kort geding –
Rechterlijke macht – Aantasting.
De rechterlijke macht is bevoegd om elke onrechtmatige aantasting van een subjectief
recht waaraan de administratieve overheid zich schuldig maakt in de uitoefening van haar
discretionaire macht, te voorkomen of te herstellen; ook de rechter in kort geding is
hiertoe bevoegd binnen de perken van de wet (Art. 144 Grondwet 1994; Art. 584
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Gerechtelijk Wetboek.)
26 maart 2009

C.2007.0583.F

nr. 218

Toepasselijkheid – Onderzoeksgerechten.
Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die geen
uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvordering, maar dit doet geen afbreuk aan
de verplichting van het onderzoeksgerecht te antwoorden op de conclusie van de
inverdenkinggestelde
31 maart 2009
P.2009.0352.N
nr. 225
In ruste gestelde magistraat.
De magistraat van de rechterlijke orde die in ruste wordt gesteld omdat hij de daartoe bij
de wet bepaalde leeftijd heeft bereikt, blijft bekleed met zijn ambt ook al oefent hij het
niet langer daadwerkelijk uit (Art. 152 Grondwet 1994.)
7 mei 2009
D.2008.0002.F
nr. 301
Afwezigheid van redenen.
De beslissing zonder enige motivering op een bepaald punt maakt de controle op de
wettigheid van het bestreden arrest onmogelijk, zodat dit arrest in zoverre dient te worden
vernietigd (Art. 149 Grondwet 1994.)
17 september 2009
C.2008.0219.N
nr. 508
Rechtbanken – Behandeling met gesloten deuren – Aanwezigheid van advocaten –
Openbaarheid van de rechtszittingen.
Volgens een algemeen aanvaard gebruik mogen advocaten, die door het beroepsgeheim
zijn gehouden, het debat van een zaak waarvoor de behandeling met gesloten deuren is
bevolen, bijwonen; de voorzitter die de politie van de rechtszitting uitoefent, kan evenwel
steeds alle personen die de orde verstoren, uit de zittingszaal laten verwijderen (Art. 190
Wetboek van Strafvordering; Art. 148 Grondwet 1994.)
13 oktober 2009
P.2009.0842.N
nr. 578
Cassatie – Conflicten van attributie – Beslissingen van de Raad van State – Bevoegdheid
van het Hof.
Het Hof van Cassatie moet als enige in de Belgische rechtsorde beslissen over conflicten
van attributie; die grondwettelijke opdracht houdt in dat het een regulerende opdracht
heeft in verband met de respectieve opdrachten van de rechterlijke orde en van de Raad
van State; beslissingen waarin de Raad van State uitspraak doet over de grenzen van zijn
bevoegdheid ten aanzien van de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke
orde, moeten in de regel door het Hof van Cassatie op dat vlak kunnen worden getoetst.
(Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Art. 158
Grondwet 1994.)
15 oktober 2009
C.2009.0019.N
nr. 584
Aard – Invordering – Gemeente – Heffing die (niet) als retributie kan worden beschouwd.
Uit de bepalingen van de artikelen 170, § 4, en 173 van de Grondwet volgt dat een door
de gemeente opgelegde heffing die niet als een retributie kan worden beschouwd, als een
belasting moet worden aangemerkt en dus ook overeenkomstig de vormen bepaald voor
de invorderingen van belastingen moet geïnd worden; uit die bepalingen volgt
daarentegen niet dat de door de gemeente opgelegde heffing die als retributie kan worden
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beschouwd, moet worden geïnd overeenkomstig de vormen bepaald voor de invordering
van belastingen. (Artikelen 170, § 4, en 173 Grondwet 1994.)
29 oktober 2009
C.2008.0608.N
nr. 628
Gelijkheid inzake belastingen.
Een belastingreglement dat bepaalt dat de belasting berekend wordt in de mate waarin een
bepaalde variabele voorhanden is, zonder dat de verschuldigde belasting minder mag
bedragen dan een bepaald minimumbedrag, schendt op zichzelf het gelijkheidsbeginsel
niet; wanneer de belastingschuldigen die de minimumbelasting verschuldigd zijn,
voldoende vergelijkbaar zijn in het licht van de aard en het doel van het
belastingreglement, is er geen sprake van ongelijke behandeling; indien de toepassing van
de minimumbelasting leidt tot de gelijke behandeling van belastingschuldigen die zich
niet in een vergelijkbare toestand bevinden, is het gelijkheidsbeginsel niet geschonden
indien de gelijke behandeling berust op een objectief criterium en redelijk verantwoord is
(Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.)
10 december 2009
F.2008.0020.N
nr. 735
Tegenstrijdigheid in de redenen – Vaagheid van de formule.
De reden van de rechters die, na een eigen redenering te hebben ontwikkeld, oordelen dat
zij " in die omstandigheden de oordeelkundige redenering van de eerste rechter bijtreden "
kan, gelet op de vaagheid van die formule, niet gelden als een reden van de bestreden
beslissing en levert als dusdanig ook geen element van tegenstrijdigheid op. (Art. 149
Grondwet 1994.)
24 december 2009
C.2008.0570.N
nr. 787

GRONDWETTELIJK HOF
Prejudiciële vraag – Vraag die berust op een onjuiste juridische onderstelling – Hof van
Cassatie – Verplichting voor het Hof.
Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag
te stellen, wanneer die vraag berust op een juridisch onjuiste onderstelling
17 maart 2009
P.2008.1749.N
nr. 202
Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof – Vraag die geheel vreemd is aan het
middel – Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag
te stellen, wanneer die vraag geheel vreemd is aan het aangevoerde middel
17 maart 2009
P.2008.1749.N
nr. 202
Prejudiciële vraag – Verplichting – Vraag zonder belang voor de oplossing van het
geschil – Hof van Cassatie.
Wanneer de voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof geen belang
vertoont voor de oplossing van het geschil moet zij niet worden gesteld (Art. 26
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
31 maart 2009
P.2009.0352.N
nr. 225
Prejudiciële vraag – Verplichting – Koninklijk besluit – Hof van Cassatie.
Er bestaat voor het Hof van Cassatie geen grond om aan het Grondwettelijk Hof een
prejudiciële vraag te stellen over de mogelijke schending van de artikelen 10 en 11 G.W.
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door een koninklijk besluit (Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan.
1989.)
17 april 2009
D.2008.0019.N
nr. 256
Prejudiciële vraag – Draagwijdte – Schending van de artikelen 10 et 11 van de Grondwet
– Verzorgingsverstrekkers in de zin van artikel 2277bis B.W. – Dierenartsen.
Het Grondwettelijk Hof heeft in antwoord op een prejudiciële vraag geoordeeld dat artikel
2277bis B.W., in die zin begrepen dat de erin bedoelde verzorgingsverstrekkers de
zorgverleners zijn, bedoeld in artikel 2, n), van de ZIV–wet, waaronder de beoefenaars
van de geneeskunst bedoeld in artikel 2, l) van dezelfde wet, en dus niet de dierenartsen,
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, omdat het verschil in behandeling
redelijk verantwoord is, zodat het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat,
faalt naar recht. (Art. 2277bis Burgerlijk Wetboek; Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
20 april 2009
C.2006.0590.N
nr. 258
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Prejudiciële vraag –
Controle over de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden – Zaak waarin
inverdenkinggestelden van hun vrijheid zijn beroofd.
Wanneer cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling die de toepassing van de uitgevoerde bijzondere
opsporingsmethoden controleert en er in de zaak inverdenkinggestelden van hun vrijheid
zijn beroofd, is de zaak spoedeisend omdat de aangehoudenen overeenkomstig artikel 5.3
E.V.R.M. recht hebben op een spoedige behandeling van hun zaak, zodat er dan ook geen
reden is dat het Hof een prejudiciële vraag zou stellen aan het Grondwettelijk Hof. (Art.
26, § 3 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 235ter Wetboek van
Strafvordering; Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
21 april 2009
P.2009.0396.N
nr. 266
Kamer van inbeschuldigingstelling – Prejudiciële vraag – Verplichting tot het stellen van
de vraag – Verschil in behandeling – Controle van de bijzondere opsporingsmethoden –
Observatie en infiltratie.
Aangezien uit de artikelen 47quater en quinquies Sv., alsook uit de vergelijking van de
artikelen 47sexies en septies, betreffende de observatie, met de artikelen 47octies en
novies, betreffende de infiltratie, volgt dat deze bepalingen op identieke wijze, enerzijds,
de samenstelling van het vertrouwelijk dossier regelen waarover de kamer van
inbeschuldigingstelling toezicht uitoefent en, anderzijds, het opstellen van de processen–
verbaal die bij het strafdossier worden gevoegd nadat zij van de elementen werden
gezuiverd die de aangewende onderzoekstechniek of de veiligheid van de
politieambtenaren die deze hebben uitgevoerd in het gedrang kunnen brengen, hoeft de
prejudiciële vraag die uitgaat van een verschil in behandeling dat geen steun vindt in de
wettelijke bepalingen, niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
29 april 2009
P.2009.0163.F
nr. 286
Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Het Hof is niet gehouden een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen,
wanneer die vraag geen betrekking heeft op een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel
26, § 1, Bijzondere Wet Arbitragehof, maar enkel op de gevolgen in de tijd van de
arresten van het Grondwettelijk Hof.
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9 juni 2009

P.2009.0054.N

nr. 384

Ongrondwettigheid – Arrest nr. 105/2007 van 19 juli 2007 – Vernietiging van artikel
235ter, § 6, Sv. – Arrest nr. 111/2008 van 31 juli 2008 – Niet–ontvankelijkheid van het
onmiddellijk cassatieberoep tegen de controle op de bijzondere opsporingsmethoden –
Declaratief karakter.
Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wet ongrondwettig is, heeft die
beslissing in de regel een declaratief karakter en werkt dus retroactief; hieruit volgt dat
ingevolge de vernietiging van artikel 235ter, § 6, Wetboek van Strafvordering en de
beslissing dat de eventuele niet–ontvankelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep
tegen een arrest dat de controle op de bijzondere opsporingsmethoden heeft gedaan,
ongrondwettig is, geacht moet worden dat tegen dergelijke arresten steeds een
onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is geweest; het cassatieberoep tegen het arrest dat
de controle op de bijzondere opsporingsmethoden uitoefende, dat na het eindarrest wordt
ingesteld, is bijgevolg niet ontvankelijk
9 juni 2009
P.2009.0054.N
nr. 384
Aard – Beslissing die vaststeld dat een wet ongrondwettig is.
Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wet ongrondwettig is, heeft die
beslissing in de regel een declaratief karakter en werkt dus retroactief; hieruit volgt dat
ingevolge de vernietiging van artikel 235ter, § 6, Wetboek van Strafvordering en de
beslissing dat de eventuele niet–ontvankelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep
tegen een arrest dat de controle op de bijzondere opsporingsmethoden heeft gedaan,
ongrondwettig is, geacht moet worden dat tegen dergelijke arresten steeds een
onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is geweest; het cassatieberoep tegen het arrest dat
de controle op de bijzondere opsporingsmethoden uitoefende, dat na het eindarrest wordt
ingesteld, is bijgevolg niet ontvankelijk
9 juni 2009
P.2009.0054.N
nr. 384
Prejudicieel geschil – Verplichting tot het stellen van de vraag – Niet ontvankelijk
cassatieberoep – Vraag zonder gevolg voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep –
Hof van Cassatie.
Het Hof moet het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag stellen wanneer het
cassatieberoep tegen het arrest dat uitspraak doet over de vordering tot
vervallenverklaring van de nationaliteit niet ontvankelijk is en de aangevoerde
ongrondwettigheid alleen gevolgen kan hebben voor de gegrondheid van de vordering tot
vervallenverklaring en niet voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep
10 juni 2009
P.2009.0295.F
nr. 390
Prejudicieel geschil – Verplichting tot het stellen van de vraag – Niet ontvankelijk
cassatieberoep – Vraag waarop het antwoord niet kan leiden tot de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep – Hof van Cassatie.
Het Hof moet het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag stellen wanneer het
cassatieberoep niet ontvankelijk is en het antwoord op de vraag, hoe dan ook, niet tot de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep kan leiden
10 juni 2009
P.2009.0295.F
nr. 390
Prejudicieel geschil – Vraag over de grondwettigheid van een wettelijke bepaling –
Bestreden arrest is niet gegrond op de betwiste bepaling.
Er is geen grond om het Grondwettelijk Hof een vraag te stellen over een wettelijke
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bepaling, wanneer het bestreden arrest niet op deze betwiste bepaling is gegrond (Art. 26
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Artikel 39, eerste lid – Wet van 10 juni 1997 – Geldboete van tienmaal de ontdoken
accijns – Onmogelijkheid voor de strafrechter om de geldboete te matigen – Vernietiging
van een strafwet – Leemte in de wetgeving – Vernietiging van de bepaling –
Ongrondwettelijkheid.
Ofschoon de strafrechter, als er verzachtende omstandigheden zijn, de leemte in de
wetgeving kan invullen die voortvloeit uit de onmogelijkheid om de geldboete te verlagen
die in de vernietigde wettelijke bepaling is bepaald, door zich de bevoegdheid toe te
eigenen om dergelijke omstandigheden aan te nemen, kan hij niet, in de plaats van de
wetgever, de minimumgeldboete vaststellen en dus de omvang van zijn eigen
beoordelingsbevoegdheid bepalen, wanneer de vernietigde wettelijke bepaling, door niet
in een minimum– of maximumgeldboete te voorzien, de rechter niet de mogelijkheid
biedt om de strafmaat aan te passen aan het ontbreken van verzachtende omstandigheden
2 september 2009
P.2009.0458.F
nr. 468
Vernietiging van een strafwet – Leemte in de wetgeving.
Wanneer het Grondwettelijk Hof een strafwet vernietigt, kunnen de strafgerechten alleen
in de leemte voorzien die haar vernietiging rechtvaardigde, indien de wet en de uitlegging
waardoor zij rechtsgeldig wordt, zonder schending van een andere grondwettelijke,
verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling kunnen worden toegepast en de rechter
bovendien, wanneer hij in die leemte probeert te voorzien, niet voor keuzes wordt
geplaatst die alleen de wetgever vermag te maken
2 september 2009
P.2009.0458.F
nr. 468
Prejudiciële vraag – Verplichting – Taalgebruik – Termijn van cassatieberoep – Verzoek
tot taalwijziging – Rechtbank van het arrondissement Brussel – Gerechtszaken (Wet 15
juni 1935) – Uitspraak van de beslissing die geldt als betekening – Burgerlijke zaken –
Hof van Cassatie – Gelijkheid.
Wanneer de vraag rijst voor het Hof van Cassatie of de regeling van artikel 4, § 2, en 6, §
2, van de Taalwet gerechtszaken de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat
zij de termijn voor het instellen van een cassatieberoep doet ingaan vanaf het ogenblik van
de uitspraak, zelfs in afwezigheid van de partijen, terwijl in civiele procedures de termijn
van het cassatieberoep in de regel ingaat vanaf de betekening of de kennisgeving van de
beslissing, stelt het Hof die vraag aan het Grondwettelijk Hof
8 oktober 2009
C.2008.0364.N
nr. 565
Prejudicieel geschil – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
De prejudiciële vraag die berust op een foutieve juridische bewering, hoeft niet aan het
Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
23 oktober 2009
C.2009.0267.F
nr. 615
Cassatieberoep – Hoger beroep – Echtscheiding en scheiding van tafel en bed –
Prejudiciële vraag – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – Hoofdvordering tot
echtscheiding gegrond – Tegenvordering tot echtscheiding niet gegrond – Echtscheiding
uitgesproken tegen beide echtgenoten – Termijnen voor cassatieberoep – Cassatieberoep
van de echtgenoot die verweerder is ten gronde tegen de beslissing die de echtscheiding
tegen hem uitspreekt – Cassatieberoep van de echtgenoot–eiser tegen de beslissing die
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weigert de echtscheiding tegen de andere echtgenoot uit te spreken – Verschillende
termijnen voor cassatieberoep – Middel dat een discriminatie tussen de echtgenoten
aanvoert – Echtscheidingsprocedure – Echtscheiding op grond van bepaalde feiten –
Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer een middel betoogt dat artikel 1274, Ger. W., zoals het is gewijzigd bij Wet 27
april 2007, alsook artikel 42, § 2, van die wet, krachtens hetwelk de vroegere artikelen
229, 231 en 232 B.W. van toepassing blijven op de procedures tot echtscheiding of
scheiding van tafel en bed die zijn ingeleid vóór de inwerkingtreding van deze wet en
waarvoor geen eindvonnis is uitgesproken, en voormeld artikel 42, § 6, de artikelen 10 en
11 Gw. schenden, apart dan wel samen beschouwd met artikel 6 E.V.R.M. en artikel 1,
Eerste aanvullend protocol bij dat verdrag, in zoverre zij een discriminatie invoeren tussen
de echtgenoot die ten gronde verweerder is, die over een termijn van een maand beschikt
om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing die de echtscheiding tegen hem
uitspreekt, en de echtgenoot–eiser, die over een gemeenrechtelijke termijn van drie
maanden beschikt om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing die weigert om de
echtscheiding tegen de andere echtgenoot uit te spreken, stelt het Hof een prejudiciële
vraag aan het Grondwettelijk Hof.
23 oktober 2009
C.2008.0281.F
nr. 614
Verplichting – Prejudicieel geschil – Wetboek van registratie–, hypotheek– en
griffierechten – Hof van Cassatie.
Krachtens artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 is het Hof ertoe
verplicht het Grondwettelijk Hof de vraag te stellen of artikel 62, eerste lid, van het
Wetboek van registratie–, hypotheek– en griffierechten, in samenhang met artikel 44 van
dat wetboek, indien het aldus wordt uitgelegd dat het uitsluitend van toepassing is op de
bij authentieke akte gedane verkopen, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt
door een onderscheid in behandeling te maken tussen de personen die beroepshalve
onroerende goederen kopen om ze te verkopen, naargelang de onderhandse akte waarbij
zij een onroerend goed kopen al dan niet ter registratie wordt aangeboden voor het
verlijden van de authentieke koopakte
30 oktober 2009
F.2008.0066.F
nr. 632
Prejudiciële vraag – Voetbalwet – Prejudiciële bevoegdheid – Legaliteitsbeginsel –
Verstoren van een voetbalwedstrijd – Aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of
woede.
Het Hof is krachtens artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet Arbitragehof gehouden de
opgeworpen prejudiciële vraag te stellen wanneer aangevoerd wordt dat het
legaliteitsbeginsel vervat in de artikelen 12, tweede lid en 14, Gw. en artikel 7, E.V.R.M.
zou miskend zijn nu nergens in de Voetbalwet of in enige andere wettelijke bepaling
nader wordt gepreciseerd wat dient begrepen te worden onder de in artikel 23 van de
Voetbalwet vermelde "verstoring van een voetbalwedstrijd" en "aanzetting tot slagen en
verwondingen, haat of woede", terwijl de legaliteit van een strafbepaling vereist dat zij op
zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende wijze de als strafbaar
gestelde gedraging omschrijft.
16 november 2009
C.2009.0104.N
nr. 664
Handelshuur – Prejudiciële vraag – Herziening – Ontoepasselijkheid – Overeenkomst van
onbepaalde duur – Huur – Verschillende behandeling – Grondwettelijkheid.
Wanneer, bij de beoordeling van de gegrondheid van een middel, de vraag rijst of de
artikelen 6 en 14, derde lid, Handelshuurwet, aldus uitgelegd dat de huur in het geval van
een huurovereenkomst van onbepaalde tijd niet kan worden hernieuwd, zodat de partijen
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die een nieuwe huurovereenkomst gesloten hebben, niet over die mogelijkheid zouden
beschikken, de artikelen 10 en 11, Gw., schenden, doordat ze de handelshuurder wiens
huur stilzwijgend is verlengd, anders behandelen dan de handelshuurder wiens huur niet
stilzwijgend is verlengd en die dus wel over de mogelijkheid beschikt om een herziening
van de huur te vragen, stelt het Hof van Cassatie de vraag aan het Grondwettelijk Hof.
20 november 2009
C.2008.0332.F
nr. 680
Aard – Prejudiciële vraag – Verplichting – Vraag over niet toegepaste bepalingen – Hof
van Cassatie.
De vraag die betrekking heeft op bepalingen waarop de beslissing niet is gegrond, kan
niet als een prejudiciële vraag worden beschouwd en hoeft bijgevolg niet te worden
gesteld (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
2 december 2009
P.2009.1087.F
nr. 714
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Prejudiciële vraag –
Controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en –
Zaak waarin inverdenkinggestelden van hun vrijheid zijn beroofd – Verplichting voor het
Hof.
Wanneer cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering
de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie
controleert en er in de zaak inverdenkinggestelden van hun vrijheid zijn beroofd, is de
zaak spoedeisend omdat de aangehoudenen overeenkomstig artikel 5.3 E.V.R.M. recht
hebben op een spoedige behandeling van hun zaak, zodat er geen reden is dat het Hof een
prejudiciële vraag zou stellen aan het Grondwettelijk Hof (Art. 26, § 3 Bijzondere wet op
het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
15 december 2009
P.2009.1681.N
nr. 751

HANDELSPRAKTIJKEN
Bevel tot staking – Vereisten.
Het bevel tot staking van vastgestelde inbreuken op de Wet Handelspraktijken moet op
een duidelijk omschreven daad slaan, maar moet daarbij ook van aard zijn om een
herhaling van een verboden prakrijk te vermijden; het bevel tot staking dat betrekking
heeft op producten, moet niet noodzakelijk soort en merk waarop het bevel slaat
omschrijven, wanneer die gegevens zonder determinerend belang waren voor de
vaststelling van de verboden praktijk (Art. 95 Wet 14 juli 1991.)
29 mei 2009
C.2006.0377.N
nr. 360
Bevel tot staking – Daad strijdig met de eerlijke handelspraktijken.
Begaat in beginsel geen daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken, de verkoper
die:het aanbod van een andere marktdeelnemer in verband met diensten of producten
nabootst, tenzij de verkoper hierdoor, hetzij, een door de wetgeving op de intellectuele
eigendom beschermd recht miskent, hetzij, dit aanbod doet onder begeleidende
omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke handelsgebruiken; zonder
zelf een creatieve inspanning te leveren, rechtstreeks voordeel haalt uit belangrijke
inspanningen of investeringen gewijd aan een creatie met economische waarde van een
andere verkoper; de rechter kan nochtans op grond van het behalen van een voordeel om
een andere reden dan het louter nabootsen, oordelen dat dit handelen onrechtmatig is; die
andere redenen bestaan niet alleen uit de miskenning van intellectuele eigendomsrechten
of verwarringstichtende reclame maar kunnen elke vorm van onrechtmatig gedrag zijn.
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(Artikelen 93 en 95 Wet 14 juli 1991.)
29 mei 2009
C.2006.0139.N

nr. 359

Wet betalingsachterstand – Vergoeding van handelstransacties – Toepassingsgebied –
Doel.
De wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
beoogt de achterstand tegen te gaan van contractuele betalingsverplichtingen die strekken
tot vergoeding voor geleverde goederen en diensten; de bepalingen ervan zijn derhalve
niet van toepassing op betalingsverplichtingen die strekken tot vergoeding van schade
wegens de ontbinding of de beëindiging van overeenkomsten die dergelijke transacties tot
voorwerp hebben. (Artikelen 2.1 en 3 Wet 2 aug. 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties.)
29 oktober 2009
C.2008.0448.N
nr. 627
Apotheker – Vrije mededinging – Mededinging – Beperking.
De Orde van apothekers mag de vrije mededinging beperken; de tuchtorganen dienen op
concrete wijze na te gaan of die beperking die zij aan de apothekers wil opleggen,
noodzakelijk is om het algemeen belang te beschermen (Art. 81 Verdrag van 25 maart
1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
11 december 2009
D.2008.0014.F
nr. 741
Opschortende voorwaarde – Beoordeling – Onrechtmatig beding – Kennelijk
onevenwicht – Voorwaarde niet vervuld – Bestemming van het gestorte voorschot –
Criterium – Bescherming van de consument.
Het arrest verantwoordt zijn beslissing naar recht wanneer het, zonder verder in te gaan op
de verplichtingen van de verkoper door het invoegen van een opschortende voorwaarde,
beslist dat er een onrechtmatig gebruik van het voorschot wordt gemaakt in geval van
niet–vervulling van die voorwaarde, omdat het een kennelijk onevenwicht tussen de
partijen schept (Art. 31, § 1 Wet 14 juli 1991.)
21 december 2009
C.2008.0499.F
nr. 771
Beoordeling – Onrechtmatig beding – Kennelijk onevenwicht – Wettelijk begrip – Hof van
Cassatie – Bescherming van de consument.
Het Hof moet nagaan of de bodemrechter, bij zijn beoordeling, het wettelijk begrip
kennelijk onevenwicht niet heeft miskend (Art. 31, § 1 Wet 14 juli 1991.)
21 december 2009
C.2008.0499.F
nr. 771

HELING
Witwasmisdrijf – Artikel 505, eerste lid, 2°, Strafwetboek (oud) – Misdrijf dat
vermogensvoordelen vermeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek heeft voortgebracht – Dader,
mededader of medeplichtige van dat hoofdmisdrijf – Gevolg – Bijzondere
verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen.
Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 2° Strafwetboek vóór de wijziging ervan
door de wet van 10 mei 2007 kan niet worden gepleegd door de dader, mededader of
medeplichtige van het misdrijf dat de vermogensvoordelen vermeld in artikel 42, 3°,
Strafwetboek heeft voortgebracht; tegen de dader, mededader of medeplichtige aan dit
hoofdmisdrijf kan dus ook geen bijzondere verbeurdverklaring als bedoeld in artikel 42,
3°, Strafwetboek worden uitgesproken
10 februari 2009
P.2008.1312.N
nr. 109
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Witwassen – Draagwijdte – Op de hoogte stellen van de vervolgde persoon van de hem
ten laste gelegde feiten – Vervolging wegens witwassen – Basismisdrijf in het buitenland
gepleegd – Identificatie.
Het misdrijf witwassen wordt voldoende duidelijk omschreven wanneer de akte die de
zaak bij de rechter aanhangig maakt, de datum en de plaats van de feiten vermeldt, in de
bewoordingen van de wet is omschreven en aldus vermeldt dat het voorwerp van het
witwassen een onrechtmatige oorsprong heeft; ook als het basismisdrijf in het buitenland
werd gepleegd, vereist die nauwkeurigheid niet dat de misdaad of het wanbedrijf wordt
geïdentificeerd waarmee de vermogensvoordelen werden verkregen, mits de rechter, op
grond van de feitelijke gegevens, elke wettelijke herkomst of oorsprong kan uitsluiten
16 december 2009
P.2009.1166.F
nr. 755

HERHALING
Wettigheid – Vroegere veroordeling tot één jaar gevangenisstraf wegens een wanbedrijf –
Nieuw wanbedrijf omschreven in een bijzondere wet – Bijzondere wet die de herhaling
regelt van de misdrijven die erin omschreven worden – Voorwaarden van de bijzondere
herhaling niet vervuld – Toepassing van de regels inzake de wettelijke herhaling –
Bijzondere wet die de bepalingen inzake de wettelijke herhaling niet uitsluit.
Wanneer, na een vroegere veroordeling wegens een wanbedrijf tot een gevangenisstraf
van ten minste één jaar, de veroordeelde een wanbedrijf pleegt, omschreven in een
bijzondere wet, dewelke bepalingen bevat die de herhaling van de daarin omschreven
misdrijven regelt, zonder de toepasselijkheid van de bepalingen van hoofdstuk V van
boek I Strafwetboek geheel uit te sluiten, is de toepassing van deze laatste bepalingen
wettig als de voorwaarden voor de bijzondere herhaling niet zijn vervuld (Art. 56
Strafwetboek; Artikelen 5 en 6 Wet 24 feb. 1921.)
13 januari 2009
P.2008.1626.N
nr. 26

HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING
Cassatie – Hof van assisen – Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens –
Intrekking van het voorgaand arrest – Onderzoek van het oorspronkelijk cassatieberoep –
Tussenarrest betreffende de formulering van de vragen – Hof van Cassatie – Schending
van het Verdrag.
Wanneer het Hof van Cassatie, na de heropening van de rechtspleging, het tussenarrest
vernietigt van het hof van assisen waarbij uitspraak wordt gedaan over de formulering van
de vragen betreffende de verzwarende omstandigheden van een diefstal, brengt de
vernietiging van dat arrest de vernietiging met zich mee van het daaruit voortvloeiende
veroordelend arrest dat uitspraak doet op de strafvordering
11 februari 2009
P.2008.1472.F
nr. 114
Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Heropening van de rechtspleging
betreffende de strafvordering – Schending van het Verdrag.
Wanneer de vastgestelde schending het gevolg is van procedurefouten of –
tekortkomingen die zo ernstig zijn dat ernstige twijfel bestaat over de uitkomst van de
bestreden rechtspleging, beveelt het Hof van Cassatie de heropening van de rechtspleging,
voor zover de veroordeelde partij zeer ernstige nadelige gevolgen blijft ondervinden die
slechts door een heropening kunnen worden hersteld (Art. 442quinquies, eerste lid
Wetboek van Strafvordering.)
11 februari 2009
P.2008.1472.F
nr. 114
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Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Heropening van de rechtspleging
betreffende de strafvordering – Schending van het Verdrag.
Krachtens de artikelen 442bis en 442ter, 1°, Sv., kan de veroordeelde, wanneer bij een
definitief arrest van het Hof Mensenrechten is vastgesteld dat het E.V.R.M. is
geschonden, de heropening vragen, doch enkel wat de strafvordering betreft, van de
rechtspleging die geleid heeft tot zijn veroordeling in de zaak die aan het voormelde Hof
is voorgelegd
11 februari 2009
P.2008.1472.F
nr. 114

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE
Verwijzing naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld – Vernietiging door het Hof van
de beslissing die de herroeping van het gewijsde afwijst.
Wanneer het Hof de beslissing die het verzoek tot herroeping van het gewijsde afwijst,
vernietigt, verwijst het de zaak naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld. (Art. 1134
Gerechtelijk Wetboek.)
26 mei 2009
P.2009.0132.N
nr. 346
Beoordeling – Termijn – Ontdekken van de ingeroepen grond.
De rechter beoordeelt onaantastbaar wanneer de verzoeker tot herroeping van het
gewijsde de ingeroepen grond heeft ontdekt of kon ontdekken; het Hof gaat evenwel na of
de rechter uit de vaststellingen die hij heeft gedaan, wettig heeft kunnen afleiden dat de
verzoeker op een bepaald ogenblik kennis had of kon hebben van de ingeroepen grond; de
enkele omstandigheid dat er tussen de partijen een geschil ontstaat wegens het door een
van hen ingenomen standpunt, houdt niet in dat de andere partij reeds kennis heeft of kan
hebben van enig bedrog waaraan de eerstgenoemde zich schuldig zou hebben gemaakt
(Art. 1136 Gerechtelijk Wetboek.)
26 mei 2009
P.2009.0132.N
nr. 346

HERZIENING
ALGEMEEN
Zaak – Nieuw feit – Intrekking.
De intrekking van de beschuldigingen tegen de verzoeker tot herziening kan alleen
aanleiding geven tot herziening, in zoverre een nieuw gegeven de oprechtheid daarvan
waarschijnlijk maakt (Art. 443, eerste lid, 3° Wetboek van Strafvordering.)
7 oktober 2009
P.2009.0777.F
nr. 562

VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES
Ontvankelijkheid – Veroordeling – Voorwaarden – Opschorting van de uitspraak van de
veroordeling – Schuldigverklaring.
Aangezien de rechter een beklaagde met een eenvoudige schuldigverklaring kan
veroordelen, is de ontvankelijkheid van een verzoekschrift tot herziening niet gebonden
aan de uitspraak van een straf of van een interneringsmaatregel; bijgevolg behoren de
beslissingen die zich ertoe beperken de beklaagde schuldig te verklaren aan de hem ten
laste gelegde misdaden of wanbedrijven eveneens tot de veroordelingen die in
aanmerking komen voor het rechtsmiddel dat in art. 443 Sv. is bedoeld
29 april 2009
P.2008.1648.F
nr. 284
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Vormvoorschriften – Ontvankelijkheid – Verzoek tot herziening – Adviezen van drie
advocaten bij het Hof van Cassatie of die tien jaar ingeschreven zijn op de – Met redenen
omkleed gunstig advies dat door de drie advocaten gezamenlijk wordt.
Artikel 443, tweede lid, 1°, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de aanvraag tot
herziening niet–ontvankelijk is indien de aanvrager bij zijn verzoekschrift geen met
redenen omkleed gunstig advies voegt van drie advocaten bij het Hof van Cassatie of van
drie advocaten bij het hof van beroep, die tien jaar ingeschreven zijn op de tabel, vereist
niet dat de voormelde advocaten elk afzonderlijk een met redenen omkleed gunstig advies
dienen uit te brengen, maar enkel dat deze advocaten, na de middelen van het
verzoekschrift op objectieve wijze te hebben beoordeeld, een met redenen omkleed
gunstig advies verlenen; het feit dat dit advies door de drie advocaten gezamenlijk wordt
ondertekend doet aan de regelmatigheid ervan geen afbreuk
22 september 2009
P.2009.0800.N
nr. 515

HOF VAN ASSISEN
ALGEMEEN
Aard – Samenstelling van de jury – Procedure voor het hof.
De samenstelling van de jury en de procedure voor het hof van assisen, die niet
vergelijkbaar is met deze voor de correctionele of de politierechtbank, bieden de nodige
waarborgen tegen willekeur.
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Wijze waarop de procedure is geregeld.
De procedure voor het hof van assisen houdt in dat de beschuldigde een gemotiveerde
uitspraak kan krijgen over de wettigheid en de regelmatigheid van het bewijs en
voldoende kan weten welke bewijzen of verweer de jury tot zijn beslissing heeft gebracht
en welke niet (Artikelen 241, 294, 312bis, 313 en 377 Wetboek van Strafvordering.)
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Aard – Samenstelling van de jury – Procedure voor het hof.
De samenstelling van de jury en de procedure voor het hof van assisen, die niet
vergelijkbaar is met deze voor de correctionele of de politierechtbank, bieden de nodige
waarborgen tegen willekeur
10 maart 2009
P.2009.0006.N
nr. 187
Wijze waarop de procedure is geregeld.
De procedure voor het hof van assisen houdt in dat de beschuldigde een gemotiveerde
uitspraak kan krijgen over de wettigheid en de regelmatigheid van het bewijs en
voldoende kan weten welke bewijzen of verweer de jury tot zijn beslissing heeft gebracht
en welke niet (Artikelen 241, 294, 312bis, 313 en 377 Wetboek van Strafvordering.)
10 maart 2009
P.2009.0006.N
nr. 187

RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF
Uitbreiding van de bevoegdheid wegens samenhang – Bevoegdheidsbetwisting.
Wanneer de inverdenkinggestelde het bestaan van samenhang betwist dat zijn verwijzing
naar het hof van assisen zou wettigen, werpt hij een geschil inzake bevoegdheid op, in de
zin van de artikelen 416, tweede lid, en 539, Sv.
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2 september 2009

P.2009.0960.F

nr. 469

Ontvankelijkheid – Middel dat de afwijzing van een verschoningsgrond aanvoert –
Onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest tot verwijzing.
Het middel dat het bestreden arrest verwijt dat het hem het voordeel van de wettelijke
verschoningsgrond niet toekent die hij aanvoerde en dat het die afwijzing niet met
redenen omkleedt, heeft geen betrekking op de toetsing die het Hof, op het onmiddellijk
cassatieberoep van een inverdenkinggestelde, dient te verrichten tegen een arrest tot
verwijzing naar het hof van assisen, dat niet met toepassing van de artikelen 135 en
235bis Sv. uitspraak heeft gedaan (Artikelen 292bis, tweede lid, en 416, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
2 september 2009
P.2009.1300.F
nr. 471

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF
Rechtbank – Artikel 6.1 E.V.R.M..
Een rechterlijke instantie in de zin van art. 6 E.V.R.M. moet niet noodzakelijk zijn
samengesteld uit beroepsmagistraten, juristen of deskundigen.
6 mei 2009
P.2009.0166.F
nr. 297
Wettigheid – Samenstelling van de jury – Gezworene die reeds eerder als jurylid is
opgetreden.
Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verbiedt dat iemand die reeds
eerder als jurylid is opgetreden, deel uitmaakt van een nieuwe assisenjury, onverminderd
het recht op wraking.
14 oktober 2009
P.2009.1005.F
nr. 581

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY
Herstel van het verzuim – Terugwerkende kracht – Proces–verbaal niet ondertekend door
de voorzitter en/of de griffier – Veroordelend arrest – Behandeling ter zitting.
Het verzuim van de voorzitter en van de griffier om een proces–verbaal van de
rechtszitting van het hof van assisen te ondertekenen, kan worden hersteld; dergelijk
herstel heeft terugwerkende kracht, ook al geschiedt het nà een rechtsmiddel dat tegen het
veroordelend arrest is ingesteld (Art. 788 Gerechtelijk Wetboek.)
14 januari 2009
P.2008.1350.F
nr. 28
Overhandiging van de processtukken aan de jury – Artikel 341 Sv. – Niet–vermelding van
de akte van verdediging.
De loutere omstandigheid dat artikel 341, eerste lid, Wetboek van Strafvordering melding
maakt van de akte van beschuldiging, welk stuk essentieel is voor de regelmatigheid van
de rechtspleging voor het hof van assisen, en niet van de akte van verdediging, heeft niet
voor gevolg dat aan het openbaar ministerie meer rechten worden verleend dan aan de
beschuldigde of dat de beschuldigde in een minder gunstige positie wordt geplaatst dan
het openbaar ministerie (Art. 341, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
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Akte van verdediging – Overhandiging van de processtukken aan de jury – Toepassing.
Alle door de partijen overhandigde stukken, daarin begrepen de akte van verdediging
opgesteld door de beschuldigde of diens raadsman, maken deel uit van de stukken van het
proces en worden dus ook aan de gezworenen overhandigd (Art. 341, eerste lid Wetboek
van Strafvordering.)
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Antwoord op de vragen – Verklaring van de jury – Recht op een eerlijk proces.
De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen de gestelde vragen
over de ten laste gelegde misdrijven slechts bevestigend of ontkennend dienen te
beantwoorden zonder bijkomende motivering, levert nog geen schending op van de
artikelen 6.1 EVRM en 14.1 BUPO–Verdrag
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Beschuldigde – Schriftelijk verweer over de schuldvraag.
Voor het hof van assisen verkeert de beschuldigde in de mogelijkheid om schriftelijk
verweer over de schuldvraag te voeren. (Artikelen 235bis, 312bis, 313, 335bis en 339
Wetboek van Strafvordering.)
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Deelneming aan een diefstal met verzwarende omstandigheden – Geïndividualiseerde
vragen aan de jury.
Wanneer verschillende personen ervan worden beschuldigd om te hebben deelgenomen
aan een diefstal met geweld of bedreiging met de verzwarende omstandigheden dat een
moord werd gepleegd om de diefstal te vergemakkelijken of de straffeloosheid ervan te
verzekeren en de diefstal 's nachts werd gepleegd, in bende, met behulp van een wapen en
een voertuig, dient het hof van assisen de jury, voor iedere beschuldigde afzonderlijk, de
vraag te stellen over deze verzwarende omstandigheden (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
11 februari 2009
P.2008.1472.F
nr. 114
Verklaring van de rechtsprekende jury – Opname in het veroordelend arrest – Vereiste.
Artikel 149 Grondwet vereist niet dat de verklaring van de rechtsprekende jury in het
veroordelend arrest wordt opgenomen (Art. 149 Grondwet 1994.)
10 maart 2009
P.2009.0006.N
nr. 187
Antwoord op de vragen – Verklaring van de jury – Recht op een eerlijk proces.
De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen de gestelde vragen
over de ten laste gelegde misdrijven slechts bevestigend of ontkennend dienen te
beantwoorden zonder bijkomende motivering, levert nog geen schending op van de
artikelen 6.1 EVRM en 14.1 BUPO–Verdrag
10 maart 2009
P.2009.0006.N
nr. 187
Verklaring van de jury – Bevestigende verklaring bij eenvoudige meerderheid –
Meerderheid van het hof die zich met de meerderheid van de jury verenigt –
Bestaanbaarheid van die schuldigverklaring met artikel 6 E.V.R.M. – Hoofdfeit.
Waar in toepassing van artikel 351 Wetboek van Strafvordering, indien de beschuldigde
slechts bij eenvoudige meerderheid aan het hoofdfeit schuldig wordt verklaard, de
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rechters onder elkaar beraadslagen over hetzelfde punt en de beschuldigde wordt
vrijgesproken indien de meerderheid van het hof zich niet met de meerderheid van de jury
verenigt, voldoet de schuldigverklaring die in toepassing van voormelde wetsbepaling tot
stand komt, aan de vereisten van artikel 6 E.V.R.M. en aan de verplichting voor de rechter
zijn beslissing te motiveren, indien het voor de beschuldigde duidelijk is op grond van
welke motieven en redenen deze met toepassing van artikel 351 Wetboek van
Strafvordering tot stand gekomen schuldigverklaring, is gesteund. (Art. 6 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art.
149 Grondwet 1994; Artikelen 346, tweede lid, 347 en 351 Wetboek van Strafvordering.)
23 juni 2009
P.2009.0498.N
nr. 433

EINDARREST
Geen vermelding van de kennisname van de akte van verdediging.
Uit het enkele feit dat het arrest van het hof van assisen niet vermeldt dat het hof kennis
heeft genomen van de akte van verdediging, kan niet afgeleid worden dat het hof van
assisen geen acht geslagen heeft op deze akte van verdediging.
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Veroordeling – Motivering.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, is het veroordelend arrest van het hof
van assisen, ook wat de schuld betreft, regelmatig met redenen omkleed wanneer het,
zoals hier, de vaststelling bevat dat de jury bevestigend heeft geantwoord op de vragen
over de ten laste gelegde misdrijven die in de bewoordingen van de wet zijn omschreven
en waarvan alle bestanddelen zijn aangegeven (Art. 149 Gerechtelijk Wetboek.)
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Veroordeling – Motivering.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, is het veroordelend arrest van het hof
van assisen, ook wat de schuld betreft, regelmatig met redenen omkleed wanneer het,
zoals hier, de vaststelling bevat dat de jury bevestigend heeft geantwoord op de vragen
over de ten laste gelegde misdrijven die in de bewoordingen van de wet zijn omschreven
en waarvan alle bestanddelen zijn aangegeven (Art. 149 Gerechtelijk Wetboek.)
10 maart 2009
P.2009.0006.N
nr. 187
Redengeving – Schuldigverklaring – Geestesstoornis op het ogenblik van de feiten.
Het hof van assisen dat op de koelbloedigheid en de vastberadenheid wijst waarvan de
beschuldigde in de tenuitvoerlegging van haar misdaden blijk heeft gegeven, geeft aldus
de reden aan waarom het geen geestesstoornis in aanmerking heeft genomen die de dader
ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden op het ogenblik van de feiten.
6 mei 2009
P.2009.0166.F
nr. 297
Redengeving – Toepassing van de Wet Bescherming Maatschappij – Geestesstoornis op
het ogenblik van het vonnis.
Het hof van assisen dat vaststelt dat uit de houding van de eiseres een gemis aan
verantwoordelijkheidsbesef blijkt, dat zij kan verhelpen door tijdens het uitzitten van haar
straf aan zichzelf te werken, geeft aldus de redenen aan waarom de
toepassingsvoorwaarden Wet Bescherming Maatschappij niet verenigd zijn.
6 mei 2009
P.2009.0166.F
nr. 297
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Motiveringsplicht – Verplichte bijkomende straf – Straf.
De verplichting om de straf met redenen te omkleden is niet toepasselijk op de straf die de
wet oplegt zonder de rechter vrijheid van keuze te laten; het hof van assisen dat de
beschuldigde tot levenslange opsluiting veroordeelt dient de bijkomende straffen die
automatisch met deze veroordeling samengaan, niet met redenen te omkleden
6 mei 2009
P.2009.0166.F
nr. 297
Uitspraak op de strafvordering – Loutere verwijzing naar de verklaring van de jury –
Afwezigheid van motivering van de afwijzing van de aangevoerde verschoningsgrond van
– Motivering.
Het arrest van het hof van assisen dat de beschuldigde tot straf wegens doodslag
veroordeelt "gezien de verklaring van de rechtsprekende jury op de haar gestelde vragen",
motiveert aldus niet waarom de beschuldigde schuldig wordt verklaard aan doodslag en
waarom de door hem aangevoerde verschoningsgrond van de uitlokking niet werd
aangenomen; dergelijke schuldigverklaring beantwoordt niet aan de vereisten van artikel
6.1, E.V.R.M.
19 mei 2009
P.2009.0250.N
nr. 330
Verplichting – Draagwijdte – Schuldigverklaring – Anonieme getuigenis – Motivering –
Artikel 6, E.V.R.M..
De bevestiging alleen door het hof van assisen, dat de eiser schuldig is aan doodslag en
dat er geen grond is om hem daarvan te verschonen, drukt de concrete redenen niet uit
waarom de door de eiser betwiste kwalificatie bewezen werd verklaard en stelt het Hof
niet in staat na te gaan of met name de veroordeling op doorslaggevende wijze gegrond is
op de anonieme getuigenis tegen de beschuldigde, dan wel of zij steun vindt in andere
bewijsmiddelen die de voormelde getuigenverklaring overeenkomstig art. 341, derde lid,
Sv., staven.
10 juni 2009
P.2009.0547.F
nr. 392
Verplichting – Schuldigverklaring – Artikelen 342 en 348, Sv. – Motivering – Artikel 6,
E.V.R.M. – Toepassing.
Wegens het gezag van gewijsde dat het interpreterend arrest van het Hof Mensenrechten
van 13 jan. 2009 thans heeft en de voorrang, op het intern recht, van de internationale
rechtsregel die vervat is in een door België geratificeerd verdrag, is het Hof verplicht de
artikelen 342 en 348 Sv. buiten toepassing te laten, in zoverre deze de regel vastleggen die
het Europees Hof thans heeft veroordeeld en volgens welke de verklaring van de jury niet
met redenen moet worden omkleed.
10 juni 2009
P.2009.0547.F
nr. 392
Verplichting – Schuldigverklaring – Motivering – Artikel 6, E.V.R.M..
Naar luid van een arrest Hof Mensenrechten van 13 jan. 2009, in zake Richard Taxquet
tegen het Koninkrijk België, houdt het recht op een eerlijke behandeling van de zaak dat
bij art. 6.1 E.V.R.M. is gewaarborgd, voor het hof van assisen de verplichting in om in
zijn uitspraak over de beschuldiging melding te maken van de overwegingen die de jury
overtuigd hebben van de schuld of onschuld van de beschuldigde alsook de concrete
redenen te vermelden waarom op alle vragen ja of neen werd geantwoord
10 juni 2009
P.2009.0547.F
nr. 392
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Schuldigverklaring – Opzettelijke doodslag – Verzwarende omstandigheid van
voorbedachte rade – Motivering.
Aangezien het hof van assisen, door te oordelen dat het slachtoffer negen messteken
werden toegebracht volgens een beredeneerd plan, vermeldt dat de tijdspanne tussen de
beslissing om te doden en de handeling, zoals blijkt uit de materiële feiten waarvan niet
wordt betwist dat zij hebben plaatsgevonden, de eiser in staat heeft gesteld zijn plan te
doen rijpen, was laatstgenoemde aldus in staat om de concrete reden te begrijpen waarom
bevestigend op de vraag betreffende de verzwarende omstandigheid van voorbedachte
raad werd geantwoord
10 juni 2009
P.2009.0425.F
nr. 391
Verplichting – Draagwijdte – Schuldigverklaring – Opzettelijke doodslag – Door de
beschuldigde toegegeven feiten – Motivering.
Wanneer uit de akte van verweer die in het debat is overgelegd blijkt dat de eiser heeft
toegegeven dat hij zijn partner heeft vermoord en heeft aanvaard zich voor die daad te
verantwoorden, terwijl hij blijft beweren dat hij het niet had gepland en uit de stukken van
de rechtspleging niet blijkt dat hij om een wijziging van de kwalificatie heeft verzocht via
een aanvullende vraag aan de jury, kan hij zich niet erover beklagen dat hij onwetend
werd gelaten van de redenen waarom hij schuldig werd bevonden aan een door hem
toegegeven doodslag
10 juni 2009
P.2009.0425.F
nr. 391
Verplichting – Draagwijdte – Schuldigverklaring – Opzettelijke doodslag – Verzwarende
omstandigheid van voorbedachte rade – Motivering – Artikel 6, E.V.R.M..
De motiveringsvereiste van het verdict, die samengaat met het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak dat door art. 6.1 E.V.R.M. is gewaarborgd, verplicht het hof van
assisen dat de voorbedachte raad in aanmerking neemt, niet om de redenen uiteen te
zetten waarom de duur van de niet betwiste tijdspanne tussen het misdadig opzet en de
handeling volgens het hof volstaat om de conclusie te rechtvaardigen die het eruit haalt
10 juni 2009
P.2009.0425.F
nr. 391
Verklaring van de jury – Bevestigende verklaring bij eenvoudige meerderheid –
Meerderheid van het hof die zich met de meerderheid van de jury verenigt –
Bestaanbaarheid van die schuldigverklaring met artikel 6 E.V.R.M. – Motivering van de
schuldigverklaring – Hoofdfeit.
Waar in toepassing van artikel 351 Wetboek van Strafvordering, indien de beschuldigde
slechts bij eenvoudige meerderheid aan het hoofdfeit schuldig wordt verklaard, de
rechters onder elkaar beraadslagen over hetzelfde punt en de beschuldigde wordt
vrijgesproken indien de meerderheid van het hof zich niet met de meerderheid van de jury
verenigt, voldoet de schuldigverklaring die in toepassing van voormelde wetsbepaling tot
stand komt, aan de vereisten van artikel 6 E.V.R.M. en aan de verplichting voor de rechter
zijn beslissing te motiveren, indien het voor de beschuldigde duidelijk is op grond van
welke motieven en redenen deze met toepassing van artikel 351 Wetboek van
Strafvordering tot stand gekomen schuldigverklaring, is gesteund. (Art. 6 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art.
149 Grondwet 1994; Artikelen 346, tweede lid, 347 en 351 Wetboek van Strafvordering.)
23 juni 2009
P.2009.0498.N
nr. 433
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Verplichting – Draagwijdte – Schuldigverklaring – Verweer dat de verschoningsgrond
uitlokking aanvoert – Motivering.
Het veroordelend arrest dat overweegt dat eisers echtgenote "zonder verweer" was, dat hij
haar ter dood heeft gebracht om te beletten dat zij zich aan zijn macht zou onttrekken
terwijl zij "alle reden had om te ontsnappen aan het geweld dat hij haar opdrong" en dat
de eventuele aan het slachtoffer verweten fouten niet werden aangetoond, vermeldt de
redenen die de jury ertoe hebben gebracht om de verschoningsgrond uitlokking niet in
aanmerking te nemen
14 oktober 2009
P.2009.1005.F
nr. 581
Verplichting – Draagwijdte – Schuldigverklaring – Verweer dat
rechtvaardigingsgrond of grond van niet–toerekenbaarheid aanvoert – Motivering.

een

Het veroordelend arrest dat verzachtende omstandigheden aanneemt die met name
voortvloeien uit de jeugdige leeftijd van de beschuldigde en de straf met redenen
omkleedt, met name rekening houdend met haar onvolwassen persoonlijkheid maar ook
met haar vastberadenheid om de feiten te plegen waartoe zij had besloten, en tegelijkertijd
de nadruk legt op de noodzaak om de beschuldigde te doen inzien dat "de aan het leven
inherente moeilijkheden deel uitmaken van de te voorziene gebeurtenissen in het
menselijk bestaan, maar geenszins het gebruik van geweld, inzonderheid extreem geweld,
rechtvaardigt om deze te overwinnen", wijst erop dat het hof van assisen rekening heeft
gehouden met de ontreddering van de eiseres, en sluit tegelijkertijd uit dat die van aard
was om haar misdaad te rechtvaardigen
14 oktober 2009
P.2009.1196.F
nr. 582
Motiveringsplicht – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Artikel 6.1 E.V.R.M.
– Gevolg.
Naar luid van het arrest van 13 januari 2009 van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens in zake Richard Taxquet tegen het Koninkrijk België houdt het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak, dat bij artikel 6.1 EVRM is gewaarborgd, voor het hof
van assisen de verplichting in om in zijn uitspraak over de beschuldiging melding te
maken van de overwegingen die de jury overtuigd hebben van de schuld of de onschuld
van de beschuldigde alsook de concrete redenen te vermelden waarom op alle vragen ja of
neen werd geantwoord; wegens het gezag van dat interpreterend arrest en de voorrang op
het interne recht van de internationale rechtsregel die vervat is in een door België
geratificeerd verdrag is het Hof verplicht de artikelen 342 en 348 Wetboek van
Strafvordering buiten toepassing te laten in zoverre deze de regel vastleggen die het
Europees Hof thans heeft veroordeeld en volgens dewelke de verklaring van de jury niet
met redenen moet worden omkleed
17 november 2009
P.2009.0903.N
nr. 673
Ontvankelijkheid – Vrijspraak – Cassatieberoep van de burgerlijke partij.
Krachtens de artikelen 373 en 412 Wetboek van Strafvordering kan de burgerlijke partij
slechts cassatieberoep instellen ten opzichte van de beschikkingen betreffende haar
burgerlijke belangen en kan zij in geen geval de vernietiging vorderen van een
beschikking van vrijspraak
17 november 2009
P.2009.0903.N
nr. 673
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Ontvankelijkheid – Beslissing die geen uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering
– Cassatieberoep van de burgerlijke partij.
Krachtens de artikelen 373 en 412 Wetboek van Strafvordering kan de burgerlijke partij
slechts cassatieberoep instellen ten opzichte van de beschikkingen betreffende haar
burgerlijke belangen en kan zij in geen geval de vernietiging vorderen van een
beschikking van vrijspraak
17 november 2009
P.2009.0903.N
nr. 673

HOGER BEROEP
BELASTINGZAKEN
Appelrechter – Invordering van de belasting – Voorlopige tenuitvoerlegging –
Bevoegdheid – Beslissing tot opheffing – Beslag.
Artikel 300, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 staat eraan in de
weg dat de appelrechter de voorlopige tenuitvoerlegging beveelt van zijn beslissing om
een met het oog op de invordering van de belasting gedaan beslag op te heffen (Art. 300,
§ 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
6 november 2009
F.2008.0044.F
nr. 644

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)
Aard – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Gedwongen tenuitvoerlegging – Vordering tot
indeplaatsstelling – Niet gesteund op verstandhouding of bedrog – Derdenverzet – Vonnis
– Uitvoerend beslag op onroerend goed.
Wanneer de vordering niet gesteund is op verstandhouding of bedrog, maakt het vonnis
van de beslagrechter, oordelend op het derdenverzet tegen de beslissing inzake
indeplaatsstelling een vonnis uit als bedoeld in artikel 1624, eerste lid, 1° van het
Gerechtelijk Wetboek, waartegen geen hoger beroep kan ingesteld worden (Art. 1624,
eerste lid, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
30 januari 2009
C.2006.0011.N
nr. 81
Beoordeling – Belang.
Het belang om incidenteel beroep in te stellen kan worden beoordeeld op basis van het
risico dat de wijziging van het beroepen vonnis ingevolge het hoofdberoep zou inhouden
voor degene die dat beroep instelt (Art. 1054 Gerechtelijk Wetboek.)
3 april 2009
C.2007.0496.N
nr. 238
Relatieve werking.
Het staat aan de partijen door het hoofdberoep en het incidenteel beroep de grenzen te
bepalen waarbinnen de rechter in hoger beroep uitspraak moet doen over aan de rechter
voorgelegde betwistingen; uit de relatieve werking van het hoger beroep volgt, in de
regel, dat het door een van de partijen ingestelde hoger beroep alleen haar ten goede komt
(Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
3 april 2009
C.2007.0496.N
nr. 238
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Verweerder aan wie een voorlopige maatregel is opgelegd – Hoger beroep van de
verweerder – Tijdstip – Beoordeling – Kort geding – Devolutieve kracht – Omvang.
Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen de beschikking waarbij
hem een voorlopige maatregel werd opgelegd, moet de appelrechter geen uitspraak doen
over de gevorderde en toegekende maatregel op grond van de ogenschijnlijke rechten van
partijen, maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op grond van het spoedeisend
karakter van de zaak, dat immers moet worden beoordeeld op het ogenblik van die
uitspraak (Artikelen 584, tweede lid, en 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
17 april 2009
C.2008.0329.N
nr. 255
Voorlopige maatregelen – Kort geding – Taak van de rechter in hoger beroep – Voorwerp
van het hoger beroep – Devolutieve kracht.
Uit de devolutieve kracht van het hoger beroep volgt dat de rechter, die van het hoger
beroep tegen een vonnis dat betreffende voorlopige maatregelen in kort geding is gewezen
kennis neemt, niet oordeelt als een cassatierechter van die uitspraak en dat het voorwerp
van het hoger beroep aldus niet de wettigheid van die uitspraak is maar de zaak zelf.
(Artikelen 584, tweede lid, en 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
17 april 2009
C.2008.0329.N
nr. 255
Gedaagde in hoger beroep – Later hoofdberoep – Berusting.
De berusting, die verondersteld wordt voorwaardelijk te zijn, kan niet beletten dat de
gedaagde in hoger beroep, ingeval de tegenpartij haar hoofdberoep op een later tijdstip
instelt, incidenteel beroep instelt. (Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
27 april 2009
C.2008.0500.F
nr. 281
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beschermde persoon – Onbekwaamverklaring en
gerechtelijk raadsman – Machtiging van de vrederechter – Voorlopig bewindvoerder.
De in artikel 488bis–F, § 3, tweede lid, a), B.W., bedoelde bijzondere machtiging van de
vrederechter, die te dezen van toepassing is, en volgens welke de voorlopig
bewindvoerder slechts krachtens die machtiging kan optreden om de beschermde persoon
als eiser in rechte te vertegenwoordigen bij de andere rechtsplegingen en handelingen dan
die bedoeld in de artikelen 1150, 1180, 1°, 1187, tweede lid, en 1206, tweede lid, Ger. W.,
is niet vereist om een gewoon rechtsmiddel in te stellen. (Art. 488bis–F, § 3, tweede lid,
a) Burgerlijk Wetboek.)
15 juni 2009
C.2008.0299.F
nr. 405
Verwijzing naar de eerste rechter – Deskundigenonderzoek – Geheel of gedeeltelijk
bevestigen van een onderzoeksmaatregel – Herdefiniëren van de opdracht aan de
deskundige – Toepassing.
Het middel dat ervan uitgaat dat de appelrechters die de beslissing van de eerste rechter
over het geschil integraal bevestigen, maar ingevolge het hoger beroep van eiseres de
bewoordingen van de opdracht aan de deskundige gedeeltelijk herdefiniëren
overeenkomstig de rechtsopvatting waarvan de eerste rechter is uitgegaan, meer doen dan
de bevolen onderzoeksmaatregel geheel of gedeeltelijk bevestigen, mist feitelijke
grondslag (Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
22 juni 2009
S.2008.0139.N
nr. 429
Draagwijdte – Devolutieve kracht – Beperking.
Hoewel, luidens artikel 1068, eerste lid, Ger. W., hoger beroep tegen een eindvonnis of
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tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf bij de rechter in hoger beroep
aanhangig maakt, zijn het de partijen zelf die, door hun hoofdberoep of incidenteel
beroep, de grenzen bepalen waarbinnen de rechter in hoger beroep uitspraak moet doen
over de betwistingen die bij de eerste rechter aanhangig zijn gemaakt (Art. 1068, eerste
lid Gerechtelijk Wetboek.)
28 september 2009
S.2009.0012.F
nr. 532
Termijn – Gerechtelijke woonplaats in België.
De appeltermijn kan niet worden verlengd met toepassing van artikel 55 van het
Gerechtelijk Wetboek wanneer de kennisgeving van een beslissing die genoemde termijn
doet ingaan rechtsgeldig is gedaan aan de woonplaats van een partij zoals zij blijkt uit de
rechtsplegingsstukken en wanneer die woonplaats in België is gelegen, aangezien die
partij dan geacht wordt, in het kader van die rechtspleging, een woonplaats in België te
hebben (Art. 55 Gerechtelijk Wetboek.)
16 oktober 2009
C.2007.0212.F
nr. 589
Gedaagde in hoger beroep.
Een partij is slechts gedaagde in hoger beroep in de zin van artikel 1054 van het
Gerechtelijk Wetboek wanneer een principaal of incidenteel beroep tegen haar is
ingesteld, wat impliceert dat een appelpartij voor de appelrechter tegen haar een
vordering, die geen vordering tot bindendverklaring van het arrest is, heeft ingesteld die
haar belangen kan schaden (Art. 1054 Gerechtelijk Wetboek.)
6 november 2009
C.2008.0537.F
nr. 643
Tussenkomst – Ontvankelijkheid – Verzekeringsinstelling – Indeplaatsgestelde van de
verzekerde schadelijder – Tussenkomst voor het eerst in graad van hoger beroep.
Wanneer het slachtoffer in eerste aanleg reeds zelf een vordering tot schadevergoeding
heeft ingesteld tegen de aansprakelijke derde, verhindert artikel 812, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, de indeplaatsgestelde verzekeringsinstelling niet om voor het eerst
in hoger beroep tussen te komen tot verkrijging van een veroordeling van de
aansprakelijke derde. (Art. 812, tweede lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 136, § 2, 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.)
16 november 2009
C.2009.0135.N
nr. 665
Termijn – Begin – Vonnis dat de heropening van het debat beveelt.
De verwittiging per gerechtsbrief van het vonnis dat de heropening van het debat beveelt,
doet de termijn voor het hoger beroep tegen dat vonnis niet ingaan (Art. 775 Gerechtelijk
Wetboek.)
11 december 2009
C.2005.0531.F
nr. 738

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Beklaagde veroordeeld op de burgerlijke rechtsvordering – Incidenteel beroep van de
burgerlijke partij niet gegrond verklaard – Veroordeling tot de rechtsplegingsvergoeding.
Wanneer een beklaagde wordt veroordeeld op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, veroordeelt het vonnis hem eveneens tot betaling aan de burgerlijke partij
van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger.W., niettegenstaande het feit
dat het incidenteel beroep van de voormelde burgerlijke partij niet gegrond was verklaard.
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(Artikelen 162bis en 194 Wetboek van Strafvordering.)
7 januari 2009
P.2008.0874.F

nr. 13

Hoger beroep van het openbaar ministerie – Verzet door de eerste rechter ontvankelijk
verklaard – Verzet in hoger beroep niet ontvankelijk verklaard – Kennisneming van de
grondslag van het verzet en van het verstekvonnis – Gevolg.
Wanneer het rechtscollege in hoger beroep, dat kennisneemt van het hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen het vonnis dat het verzet van de beklaagde ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond verklaart, het verzet van de beklaagde niet ontvankelijk verklaart
wegens laattijdigheid, houdt deze beslissing in dat het vonnis waartegen verzet is
aangetekend volle uitwerking heeft en dat het rechtscollege in hoger beroep geen kennis
kan nemen van de grondslag van het verzet en dus evenmin van het verstekvonnis
28 januari 2009
P.2008.1324.F
nr. 72
Hoger beroep van de burgerlijke partij – Vrijsprekend vonnis.
Bij ontstentenis van hoger beroep van het openbaar ministerie, brengt het hoger beroep
van de burgerlijke partij, ook al is zij rechtstreeks dagende partij, tegen een beslissing
waarbij de beklaagde wordt vrijgesproken, de strafvordering niet voor de appelrechter
11 februari 2009
P.2008.1190.F
nr. 113
Eerste rechter die voor een geheel van te last gelegde feiten één enkele straf heeft –
Rechters in hoger beroep die de feiten op één na verjaard verklaren – Veroordeling voor
het overblijvende feit tot dezelfde straf als deze door de eerste rechter uitgesproken –
Eenstemmigheid.
De appelrechters die voor een geheel van te last gelegde feiten deze op één na verjaard
verklaren en voor het enige overblijvende feit dezelfde straf opleggen als de eerste rechter
voor het geheel van de feiten samen opgelegde, verzwaren de door het beroepen vonnis
opgelegde straf niet; eenparige stemmen zijn in dat geval dan ook niet vereist (Art.
211bis Wetboek van Strafvordering.)
24 februari 2009
P.2008.1797.N
nr. 153
Wettigheid – Hoger beroep alleen van de beklaagde – Verzwaring van de toestand –
Strafvordering.
Op het enkel hoger beroep van de beklaagde kan zijn toestand niet worden verergerd; hij
kan o.a. niet worden veroordeeld wegens misdrijven die de eerste rechter ter zijde heeft
gelaten (Artikelen 199 en 202 Wetboek van Strafvordering.)
3 maart 2009
P.2008.1842.N
nr. 168
Opschorting van de uitspraak van veroordeling door appelrechters nadat de eerste
rechter het feit niet bewezen verklaarde – Strafvordering.
Eenstemmigheid van de leden van het hof van beroep is vereist voor het arrest dat de
opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt voor het ten laste gelegde feit
dat het bewezen verklaart, terwijl de eerste rechter dat feit niet bewezen had verklaard
(Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
10 maart 2009
P.2008.1518.N
nr. 184
Aan zich trekken van de zaak – Verplichting van de rechter in hoger beroep.
De correctionele rechtbank waarbij het hoger beroep van een burgerlijke partij aanhangig
is gemaakt, dient, indien zij het beroepen vonnis overeenkomstig artikel 780 Ger.W.
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nietigverklaart, zich over de grond van de zaak uit te spreken, door deze aan zich te
trekken (Art. 215 Wetboek van Strafvordering.)
1 april 2009
P.2008.1925.F
nr. 227
Ontvankelijkheid – Verstrijken van de wettelijke termijn – Overmacht.
Overmacht waardoor het hoger beroep dat na het verstrijken van de wettelijke termijn is
ingesteld, ontvankelijk is, kan alleen voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van
de eiser, die deze omstandigheid niet heeft kunnen voorzien noch voorkomen
8 april 2009
P.2008.1907.F
nr. 248
Ontvankelijkheid – Toetsing door het Hof – Verstrijken van de wettelijke termijn –
Feitelijke beoordeling – Overmacht.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de aangevoerde omstandigheden
overmacht uitmaken, waarbij het Hof onderzoekt of hij uit de door hem in aanmerking
genomen omstandigheden, wettig heeft kunnen afleiden of er al dan niet overmacht was
8 april 2009
P.2008.1907.F
nr. 248
Eenparigheid – Stedenbouw – Herstelvordering – Aard van de maatregel – Gevolg.
De beslissing van de strafrechter die de beklaagde op vordering van de
stedenbouwkundige inspecteur beveelt de plaats in de vorige toestand te herstellen of het
strijdige gebruik te staken, is geen straf naar Belgisch recht maar een maatregel van
burgerlijke aard; het voorschrift van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering is op deze
beslissing noch op de dwangsom die de appelrechter eraan toevoegt, toepasselijk
5 mei 2009
P.2008.1853.N
nr. 293
Hoger beroep van het openbaar ministerie – Stedenbouw – Herstelvordering.
Voor zover het bestuur bij het parket een herstelvordering inzake stedenbouw formuleert,
neemt het openbaar ministerie bij het uitoefenen van de strafvervolging deze
herstelvordering waar voor de strafrechter, zodat, indien het openbaar ministerie hoger
beroep instelt "tegen alle schikkingen op strafgebied", ook de herstelvordering aanhangig
is in hoger beroep
5 mei 2009
P.2008.1853.N
nr. 293
Verscheidene daders – Hoofdelijkheid – Incidenteel hoger beroep van de burgerlijke
partijen – Hoger beroep van een beklaagde – Schadevergoeding.
Artikel 50, eerste lid, Strafwetboek verhindert niet dat de appelrechters de partij die alleen
in hoger beroep is gekomen, op het incidenteel beroep van de burgerlijke partijen
veroordelen tot een hogere schadevergoeding dan deze waartoe zij in eerste aanleg
solidair met medebeklaagden was veroordeeld
26 mei 2009
P.2009.0032.N
nr. 344
Verwijzingsbeschikking van de raadkamer – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Ontvankelijkheid – Regeling van de rechtspleging.
De kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt de niet–ontvankelijkheid van het
hoger beroep naar recht, wanneer zij vaststelt dat de inverdenkinggestelde voor de
raadkamer geen exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen en daar geen grond van
niet–ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, noch enige onregelmatigheid,
verzuim of grond van nietigheid van een onderzoekshandeling of van de bewijsvergaring
heeft aangevoerd en, zonder uitspraak te doen met toepassing van art. 235bis Sv., beslist
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dat, enerzijds, de strafvordering niet was verjaard toen de zaak door haar werd onderzocht
en, anderzijds, dat de inverdenkinggestelde die aangifte doet van een gebrek aan
motivering van de beschikking tot verwijzing, het bestaan niet kan betwisten van
voldoende aanwijzingen van schuld (Artikelen 135, § 2, en 235bis, § 1 Wetboek van
Strafvordering.)
27 mei 2009
P.2009.0261.F
nr. 353
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Commissie tot Bescherming van de Maatschappij –
Beslissing betreffende de tenuitvoerlegging van de beschikking tot internering.
Tegen de beslissingen van de commissie en de Hoge Commissie tot bescherming van de
maatschappij betreffende de tenuitvoerleggingen van de beschikkingen tot internering
staat geen hoger beroep of cassatieberoep open (Artikelen 14 tot 17 Wet Bescherming
Maatschappij.)
2 juni 2009
P.2009.0586.N
nr. 367
Aard – Commissie tot Bescherming van de Maatschappij – Beslissing waarbij de
plaatsing van de geïnterneerde in een privé–inrichting wordt gelast of geweigerd.
De beslissingen van de commissie en de Hoge Commissie tot Bescherming van de
Maatschappij waarbij de plaatsing van de geïnterneerde in een privé–inrichting wordt
gelast of geweigerd, maken slechts een uitvoeringsmodaliteit van de internering uit en zijn
derhalve niet vatbaar voor hoger beroep of cassatieberoep. (Artikelen 14, eerste en
tweede lid Wet Bescherming Maatschappij; Artikelen 19bis, eerste en tweede lid, en 19ter
Wet Bescherming Maatschappij.)
2 juni 2009
P.2009.0735.N
nr. 368
Veroordeling van de beklaagde in eerste aanleg – Veroordeling van de verzekeraar van
de beklaagde als vrijwillig tussengekomen partij – Enkel hoger beroep vanwege de
vrijwillig tussengekomen partij – Opdracht van de rechter.
De appelrechter moet op het enkele hoger beroep van de tot betaling veroordeelde
vrijwillig tussengekomen partij over die veroordeling oordelen en hij moet onderzoeken
of het feit dat ten laste van de beklaagde werd gelegd al dan niet bewezen is, ook wanneer
de eerste rechter hem heeft veroordeeld en tegen die veroordeling geen hoger beroep is
ingesteld, en of dat misdrijf oorzaak is van de schade waarvoor van de vrijwillig
tussengekomen partij vergoeding wordt gevorderd; de appelrechter die aldus oordeelt dat,
niettegenstaande zijn strafrechtelijke veroordeling, de oorspronkelijke beklaagde geen
fout heeft begaan, schendt artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering niet,
noch miskent hij het gezag van het strafrechtelijk gewijsde
6 oktober 2009
P.2009.0622.N
nr. 557
Veroordeling van de beklaagde in eerste aanleg – Veroordeling van de verzekeraar van
de beklaagde als vrijwillig tussengekomen partij – Enkel hoger beroep vanwege de
vrijwillig tussengekomen partij – Opdracht van de rechter.
Wanneer alleen de verzekeraar, als vrijwillig tussengekomen partij, in hoger beroep komt
van een beslissing waarbij hij samen met de verzekerde ten aanzien van de burgerlijke
partij is veroordeeld, moet de appelrechter de aansprakelijkheid van de verzekerde
beoordelen.
6 oktober 2009
P.2009.0622.N
nr. 557
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beschikking tot verwijzing – Middel dat de
onregelmatigheid van de beschikking van de raadkamer aanvoert – Regeling van de
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rechtspleging – Onderzoeksgerechten.
Het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot verwijzing is
ontvankelijk wanneer het tot staving van het voormelde hoger beroep aangevoerde
middel, terecht aanvoert dat de voormelde beschikking onregelmatig is, vermits zij steunt
op gegevens die niet aan tegenspraak werden onderworpen of de inverdenkinggestelde
verwijst wegens misdrijven, bestaande uit feiten die niet bij de raadkamer aanhangig zijn
gemaakt
18 november 2009
P.2009.0984.F
nr. 676
Hoger beroep van de burgerlijke partij – Niet–gegrond verklaard hoger beroep –
Veroordeling tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding – In het gelijk gestelde partij –
Beklaagde veroordeeld om de burgerlijke partij te vergoeden – Veroordeling van de
beklaagde tot betaling van de echtsplegingsvergoeding in hoger beroep – Begrip.
De rechtsplegingsvergoeding is door de beklaagde verschuldigd aan de burgerlijke partij,
zo hij veroordeeld werd om de schade te vergoeden, veroorzaakt door het misdrijf
waaraan hij schuldig is verklaard; aangezien de aan de burgerlijke partij verschuldigde
rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep door de voormelde wettelijke bepalingen enkel
opgelegd wordt in geval van een veroordeling van de beklaagde, hangt zij niet af van de
voorwaarde dat daarnaast, op haar hoger beroep het bedrag van de door de eerste rechter
toegekende schadevergoeding werd verhoogd (Artikelen 162bis, 194 en 211 Wetboek
van Strafvordering.)
25 november 2009
P.2009.1094.F
nr. 696
Burgerlijke partij – Uitbreiding van de vordering in hoger beroep.
Overeenkomstig de artikelen 808 en 1042 Gerechtelijk Wetboek, kan de burgerlijke partij,
zelfs in hoger beroep, de verhogingen of schadevergoedingen vorderen die bewezen zijn
sedert de vordering, die met toepassing van de artikelen 3 en 4 van de Voorlopige Titel
van het Wetboek van Strafvordering bij het strafgerecht aanhangig is gemaakt, mits die
uitbreiding blijft berusten op het strafbaar feit dat de beklaagde wordt ten laste gelegd
9 december 2009
P.2009.0725.F
nr. 728
Wettigheid – Burgerlijke partij – Verzwaring van de toestand – Procedure voor de
raadkamer – Geen veroordeling tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding –
Uitsluitend hoger beroep van de burgerlijke partij – Veroordeling in hoger beroep tot het
betalen van een rechtsplegingsvergoeding voor de rechtspleging voor de raadkamer.
De in artikel 135, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalde mogelijkheid voor de
burgerlijke partij om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer
laat niet toe dat uitsluitend op haar eigen hoger beroep haar toestand wordt verzwaard; dit
is het geval wanneer de burgerlijke partij, die door de beschikking van de raadkamer niet
tot betaling van enige rechtsplegingsvergoeding werd veroordeeld, uitsluitend op haar
eigen hoger beroep, door de appelrechters veroordeeld wordt tot het betalen van een
rechtsplegingsvergoeding aan de inverdenkinggestelde voor wat betreft de rechtspleging
voor de raadkamer
15 december 2009
P.2009.0850.N
nr. 745
Termijn – Aanvang – Hoger beroep tegen een verstekvonnis.
De termijn van 15 dagen om hoger beroep in te stellen tegen een verstekvonnis vangt aan
vanaf de betekening van het vonnis, ongeacht of de betekening aan de persoon dan wel
aan zijn woonplaats is geschied; de termijn van hoger beroep tegen een verstekvonnis valt
samen met de gewone verzettermijn en niet met de buitengewone verzettermijn
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(Artikelen 172, 174 en 203, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
15 december 2009
P.2009.1201.N

nr. 747

Wettigheid – Burgerlijke partij – Verzwaring van de toestand – Procedure voor de
raadkamer – Geen veroordeling tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding –
Uitsluitend hoger beroep van de burgerlijke partij – Veroordeling in hoger beroep tot het
betalen van een rechtsplegingsvergoeding voor de rechtspleging voor de raadkamer.
De in artikel 135, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalde mogelijkheid voor de
burgerlijke partij om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer
laat niet toe dat uitsluitend op haar eigen hoger beroep haar toestand wordt verzwaard; dit
is het geval wanneer de burgerlijke partij, die door de beschikking van de raadkamer niet
tot betaling van enige rechtsplegingsvergoeding werd veroordeeld, uitsluitend op haar
eigen hoger beroep, door de appelrechters veroordeeld wordt tot het betalen van een
rechtsplegingsvergoeding aan de inverdenkinggestelde voor wat betreft de rechtspleging
voor de raadkamer
15 december 2009
P.2009.0850.N
nr. 745
Gelijkheid en non–discriminatie – Geen buitengewone termijn – Veroordeling bij verstek
– Hoger beroep van de beklaagde.
Artikel 203, § 1, Strafvordering, schendt de artikelen 10 en 11, Gerechtelijk Wetboek niet,
in zoverre het geen buitengewone termijn van hoger beroep ten voordele van de
veroordeelde beklaagde invert
16 december 2009
P.2009.1153.F
nr. 753
Hoger beroep van het openbaar ministerie – Termijnen.
Krachtens artikel 205, Strafvordering, beschikt het openbaar ministerie bij de rechtbank
die van het hoger beroep kennis moet nemen, over een termijn van vijfentwintig dagen te
rekenen vanaf de uitspraak van het vonnis om zijn beroep te betekenen; deze bepaling
ontneemt de procureur des Konings het recht niet om hoger beroep in te stellen
overeenkomstig art. 203 van het voormelde wetboek, met een verklaring op de griffie,
binnen vijftien dagen na de dag van de uitspraak van het vonnis of na de dag van de
betekening ervan, naargelang het op tegenspraak of bij verstek werd gewezen.
16 december 2009
P.2009.1153.F
nr. 753
Hoger beroep van het openbaar ministerie – Vernietiging zonder verwijzing – Laattijdig
hoger beroep – Vernietiging van de beslissing die het hoger beroep ten onrechte
ontvankelijk verklaart.
De vernietiging van het vonnis dat niet naar recht het hoger beroep van het openbaar
ministerie ontvankelijk verklaart en de kosten ervan ten laste van de beklaagde legt, wordt
zonder verwijzing uitgesproken
16 december 2009
P.2009.1153.F
nr. 753

TUCHTZAKEN
Vervolging – Beoordeling – Hof van Cassatie – Devolutieve werking – Rechterlijke tucht
– Beschikking – Ordemaatregel.
Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep tegen de beschikking, houdende
een ordemaatregel van een wegens misdaad of wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde
rechter dient het Hof, nadat het deze beschikking heeft vernietigd, zelf te oordelen over de
grond van de zaak. (Artikelen 406, § 1, en 415, §§ 3 en 13 Gerechtelijk Wetboek.)
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17 september 2009

D.2009.0016.N

nr. 509

Appelrechter – Tuchtrechtelijke vervolging – Toetsingsbevoegdheid – Recht op een
onpartijdige rechter.
Het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een onpartijdige rechter vereist dat de
appelrechter, aan wie een volledige toetsingsbevoegdheid wordt geboden en die de zaak
zelf kan berechten, de rechtmatigheid van de procedure gevolgd in eerste aanleg zou
onderzoeken wanneer een partij hem dit vraagt. (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
22 oktober 2009
D.2009.0003.N
nr. 608
Vervolging – Beoordeling – Hof van Cassatie – Devolutieve werking – Rechterlijke tucht
– Beschikking – Ordemaatregel.
Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep tegen de beschikking, houdende
een ordemaatregel van een wegens misdaad of wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde
rechter dient het Hof, nadat het deze beschikking heeft vernietigd wegens een andere
onregelmatigheid dan het niet voorafgaand horen van de betrokkene, hetgeen het nemen
van een ordemaatregel in de weg staat, zelf te oordelen over de grond van de zaak
(Artikelen 406, § 1 en 415, § 3 en § 13 Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2009
D.2009.0019.N
nr. 679
Vervolging – Beoordeling – Afwezigheid van gegevens – Hof van Cassatie – Devolutieve
werking – Rechterlijke tucht – Beschikking – Ordemaatregel.
Wanneer het Hof, dat, ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep ten aanzien
van een wegens misdaad of wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde rechter genomen
ordemaatregel, zelf dient te oordelen over de grond van de zaak, doch in het ongewisse
blijft met betrekking tot de strafvervolging en/of het tuchtonderzoek, kan het geen nieuwe
ordemaatregel in het belang van de dienst nemen. (Artikelen 406, § 1 en 415, § 3 en § 13
Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2009
D.2009.0019.N
nr. 679
Bevoegdheid van de rechter – Raad van beroep – Apotheker – Gevolgen – Omvang.
De raad van beroep, als bepaald in het koninklijk besluit betreffende de Orde van
apothekers verklaart zich naar recht bevoegd om bij wege van nieuwe beschikkingen
uitspraak te doen, nadat zij de beroepen beslissing heeft tenietgedaan wegens het bestaan
van een gewettigde verdenking nopens de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de
leden van de provinciale raad die deze beslissing hebben gewezen (Artikelen 2 en 1068
Gerechtelijk Wetboek; Art. 25, § 4 K.B. nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der
apothekers.)
11 december 2009
D.2008.0014.F
nr. 741

HOOFDELIJKHEID
Inkomstenbelasting – Veroordeling als dader of medeplichtige van een misdrijf bedoeld in
de artikelen 449 tot 452 W.I.B. 1992 – Valsheid inzake inkomstenbelasting – Hoofdelijke
gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting – Artikel 458, eerste lid, W.I.B. 1992
– Mogelijkheid van verweer – Strafzaken.
Het bedrag van de ontdoken belasting waartoe de schuldigen hoofdelijk gehouden zijn,
wordt vastgesteld overeenkomstig de eigenheid van elke belasting: zo zal inzake B.T.W.,
waar de belasting verschuldigd is van zodra de door de wet daartoe gestelde voorwaarden
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vervuld zijn, de veroordeling door de strafrechter de vaststelling van het bedrag van de
ontdoken belasting inhouden en zal de beklaagde ter zake bij de strafrechter verweer
kunnen voeren, terwijl inzake directe belastingen het bedrag van de ontdoken belasting
daarentegen slechts na de in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling zal
worden vastgesteld; de vraag of diegene die door de strafrechter veroordeeld werd voor
een misdrijf inzake directe belastingen zonder zelf de belastingplichtige te zijn, zal
kunnen tussenkomen in de procedure tot vestiging van de belasting, doet dan ook geen
afbreuk aan het beginsel van de hoofdelijke gehoudenheid zelf waartegen hij bij de
strafrechter verweer kan voeren
20 januari 2009
P.2008.1092.N
nr. 48
Belasting over de toegevoegde waarde – Hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de
ontdoken belasting – Valsheid in zake B.T.W. – Artikel 73sexies, eerste lid, B.T.W.–
Wetboek – Veroordeling als dader of medeplichtige van een misdrijf bedoeld in de
artikelen 73 en 73bis B.T.W.–Wetboek – Mogelijkheid van verweer – Strafzaken.
Het bedrag van de ontdoken belasting waartoe de schuldigen hoofdelijk gehouden zijn,
wordt vastgesteld overeenkomstig de eigenheid van elke belasting: zo zal inzake B.T.W.,
waar de belasting verschuldigd is van zodra de door de wet daartoe gestelde voorwaarden
vervuld zijn, de veroordeling door de strafrechter de vaststelling van het bedrag van de
ontdoken belasting inhouden en zal de beklaagde ter zake bij de strafrechter verweer
kunnen voeren, terwijl inzake directe belastingen het bedrag van de ontdoken belasting
daarentegen slechts na de in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling zal
worden vastgesteld; de vraag of diegene die door de strafrechter veroordeeld werd voor
een misdrijf inzake directe belastingen zonder zelf de belastingplichtige te zijn, zal
kunnen tussenkomen in de procedure tot vestiging van de belasting, doet dan ook geen
afbreuk aan het beginsel van de hoofdelijke gehoudenheid zelf waartegen hij bij de
strafrechter verweer kan voeren
20 januari 2009
P.2008.1092.N
nr. 48
Inkomstenbelasting – Veroordeling als dader of medeplichtige van een misdrijf bedoeld in
de artikelen 449 tot 452 W.I.B. 1992 – Valsheid inzake inkomstenbelasting – Hoofdelijke
gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting – Artikel 458, eerste lid, W.I.B. 1992
– Aard van de maatregel – Strafzaken.
Met de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting ten laste van
daders of medeplichtigen van de fiscale misdrijven bepaald in artikel 458, eerste lid,
W.I.B. 1992 en artikel 73sexies, eerste lid, B.T.W.–Wetboek heeft de wetgever aan een
strafrechtelijke veroordeling een herstelmaatregel gehecht die van rechtswege werkt; deze
hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting is vergelijkbaar met de
hoofdelijke gehoudenheid tot teruggave en schadevergoeding waartoe overeenkomstig
artikel 50, Strafwetboek alle wegens eenzelfde misdrijf veroordeelde personen gehouden
zijn en heeft dus geen bestraffend maar enkel een herstellend karakter
20 januari 2009
P.2008.1092.N
nr. 48
Belasting over de toegevoegde waarde – Hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de
ontdoken belasting – Valsheid in zake B.T.W. – Artikel 73sexies, eerste lid, B.T.W.–
Wetboek – Veroordeling als dader of medeplichtige van een misdrijf bedoeld in de
artikelen 73 en 73bis B.T.W.–Wetboek – Aard van de maatregel – Strafzaken.
Met de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting ten laste van
daders of medeplichtigen van de fiscale misdrijven bepaald in artikel 458, eerste lid,
W.I.B. 1992 en artikel 73sexies, eerste lid, B.T.W.–Wetboek heeft de wetgever aan een
strafrechtelijke veroordeling een herstelmaatregel gehecht die van rechtswege werkt; deze
hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting is vergelijkbaar met de
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hoofdelijke gehoudenheid tot teruggave en schadevergoeding waartoe overeenkomstig
artikel 50, Strafwetboek alle wegens eenzelfde misdrijf veroordeelde personen gehouden
zijn en heeft dus geen bestraffend maar enkel een herstellend karakter
20 januari 2009
P.2008.1092.N
nr. 48

HUUR VAN DIENSTEN
Bestanddelen – Benaming – Niet onverenigbare gegevens – Begrip.
De omstandigheden dat aan een partij gevraagd wordt om visitekaartjes te vervaardigen,
dat zij instructies ontvangt om de post door te sturen en om de leden voorschotten te
vragen, dat zij de brieven van de voorzitter herwerkt, dat zij taken moet afwerken, dat zij
informatie moet doorgeven en binnen de structuren van de eiseres moet samenwerken met
de voorzitter en met de raad van bestuur van de eiseres, zijn noch apart, noch samen
beschouwd, onverenigbaar met het bestaan van een aannemingsovereenkomst.
23 maart 2009
S.2008.0136.F
nr. 213
Herkwalificatie – Door de partijen gegeven benaming – Niet onverenigbare gegevens –
Aannemingsovereenkomst – Bevoegdheid van de rechter.
Wanneer de aan de feitenrechter ter beoordeling voorgelegde gegevens de benaming die
de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst hebben gegeven, niet kunnen
uitsluiten, kan hij deze niet door een andere benaming vervangen en evenmin uit
extrinsieke omstandigheden gegevens afleiden die deze kunnen verantwoorden (Art.
1134, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
23 maart 2009
S.2008.0136.F
nr. 213

HUUR VAN GOEDEREN
ALGEMEEN
Opzegging – Intrekking – Afstand in onderlinge overeenstemming – Eenzijdige handeling.
Overeenkomstig het beginsel van de wilsautonomie, vastgelegd in artikel 1134 B.W.,
kunnen de partijen in onderlinge overeenstemming beslissen om de door een van hen
gedane opzegging als niet–bestaand te beschouwen (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
23 november 2009
C.2008.0263.F
nr. 683

HUISHUUR
Opzegging – Uitstel.
Wanneer de verhuurder op regelmatige wijze opzegging heeft gedaan, heeft het uitstel
toegestaan voor teruggave van het goed, enkel tot gevolg dat de uitzetting van de huurder
wordt opgeschort maar niet dat de huurovereenkomst op enigerlei wijze wordt verlengd
zodat de huurder, tijdens die termijn, niet een huur maar wel een gebruiksvergoeding
moet betalen. (Art. 1244, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
2 april 2009
C.2008.0157.F
nr. 231
Opzegging door de huurder – Opzegging door de verpachter.
Wanneer de huurder de huurovereenkomst beëindigt door een opzegging te betekenen met
een termijn die verstrijkt vóór het verstrijken van de termijn van de opzegging die door de
verhuurder is gedaan, eindigt de huurovereenkomst niet t.g.v. de door de verhuurder
gedane opzegging, maar t.g.v. de opzegging door de huurder (Artikelen 3, § 2, eerste lid,
en § 5, derde lid Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk wetboek
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inzake huishuur.)
12 oktober 2009

C.2008.0533.F

nr. 573

Toepasselijke bepalingen – Gesloten na de inwerkingtreding van de Wet 20 februari 1991
– Gesloten vóór de inwerkingtreding van de Wet 13 april 1997 – Huurovereenkomst voor
het leven.
De huurovereenkomsten voor het leven die zijn gesloten na de inwerkingtreding van de
Wet 20 feb. 1991 maar vóór de inwerkingtreding van Wet 13 april 1997, die de
eerstgenoemde wet heeft gewijzigd, vallen niet onder de toepassing van de bepalingen
van afdeling 2, hoofdstuk II, titel VIII, boek III, B.W. (Art. 1 Wet houdende wijziging van
de bepalingen van het Burgerlijk wetboek inzake huishuur; Artikelen 6, 9°, en 15, eerste
lid Wet 13 april 1997.)
23 oktober 2009
C.2008.0193.F
nr. 613

PACHT
Pachtoverdracht – Tegenwerpelijkheid van de overdracht aan de overnemer.
Uit de samenhang van de artikelen 34,eerste lid, en 35,eerste lid,van de Pachtwet volgt dat
voor de tegenwerpelijkheid van een pachtoverdracht aan de in die bepalingen vermelde
overnemers die niet op een pachtvernieuwing wensen aanspraak te maken, niet aan artikel
1690 van het Burgerlijk Wetboek moet worden voldaan; dit houdt een uitdrukkelijke
afwijking in van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat overeenkomsten
alleen gevolgen teweegbrengen tussen de contracterende partijen en aan derden geen
nadeel toebrengen. (Artikelen 34, eerste lid, en 35, eerste 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; Artikelen 1165 en 1690 Burgerlijk
Wetboek.)
16 januari 2009
C.2007.0587.N
nr. 42
Pachtoverdracht – Opzegging pacht door verpachter aan overdragende pachter – Niet–
kennisgeving van de pachtoverdracht aan de verpachter.
De omstandigheid dat de tegenwerpelijkheid van de pachtoverdracht overeenkomstig het
artikel 34 van de Pachtwet in beginsel niet afhankelijk is van enige kennisgeving aan de
verpachter, houdt niet in dat, in het geval dat vaststaat dat de verpachter op het ogenblik
van de opzegging geen kennis had of behoorde te hebben van een overdracht van de pacht
door de pachter, de opzeggingdoor de verpachter aan de overdragende pachter en niet aan
de overnemer, ongeldig kan worden verklaard. (Art. 34 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten
gunste van huurders van landeigendommen.)
16 januari 2009
C.2007.0587.N
nr. 42
Pensioen – Pachter.
Uit geen enkele wetsbepaling volgt dat de pachter, om de enkele reden dat hij de
pensioenleeftijd heeft bereikt en pensioen geniet, over geen voorkooprecht beschikt bij
verkoop van een in pacht gegeven landeigendom. (Art. 8bis, eerste lid, 9, tweede lid, 47
en 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.)
6 februari 2009
C.2008.0015.N
nr. 97
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Persoonlijke exploitatie – Opzegging – Vruchtgebruik gevestigd onder de levenden –
Verbod.
De regel volgens welke de opzegging voor persoonlijke exploitatie niet kan worden
aangevoerd door de titularis van een vruchtgebruik gevestigd onder de levenden door de
wil van de mens, geldt niet voor een opzegging door een blote eigenaar en door een
vruchtgebruiker van het goed, nadat zij samen het goed verkregen hebben. (Art. 9, derde
lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen.)
9 maart 2009
C.2008.0445.F
nr. 183
Landbouwexploitatie – Occasionele exploitatie.
De zelfs occasionele exploitatie van onroerende goederen met het oog op de
voortbrenging van landbouwproducten die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop,
valt onder toepassing van boek III, titel VIII, hoofdstuk III, afdeling 3, van het Burgerlijk
Wetboek. (Art. 1, eerste lid, 1° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving
en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van
landeigendommen.)
30 oktober 2009
C.2008.0116.F
nr. 629
Kennisgeving – Onregelmatigheid – Meerdere verpachters – Verzet – Onsplitsbaarheid.
De bevoorrechte overdracht, bepaald in artikel 35, Pachtwet, is onsplitsbaar, zodat het op
artikel 36 gegronde verzet tegen die overdracht, in geval van meerdere verpachters, door
alle verpachters moet worden gedaan. Die regel is ook van toepassing wanneer tot staving
van het verzet de onregelmatigheid van die overdracht of van de kennisgeving ervan
wordt aangevoerd (Artikelen 35, 36 en 37 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.)
23 november 2009
C.2008.0123.F
nr. 682

HANDELSHUUR
Aanvraag van de huurder – Huurhernieuwing – Verhuurder stelt andere voorwaarden
voor de huurhernieuwing – Geen reactie van de huurder.
Noch uit de tekst noch uit de geest van de wet blijkt dat het stilzwijgen van de huurder
gelijkstaat met een instemming met de voorwaarden van de verhuurder (Art. 18 Wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het
handelsfonds.)
7 mei 2009
C.2007.0391.F
nr. 299
Antwoord van de verhuurder – Verplichtingen van partijen – Voorwaarden gesteld door
de huurder – Huurhernieuwing.
Uit de artikelen 14, eerste en tweede lid en 18, eerste en tweede lid van de
Handelshuurwet volgt dat de huur wordt hernieuwd tegen de voorwaarden voorgesteld
door de huurder in de kennisgeving van zijn vraag tot huurhernieuwing, als de verhuurder
nalaat tijdig en in de wettelijk bepaalde vorm te reageren. Als de verhuurder in antwoord
op de vraag tot huurhernieuwing, andere voorwaarden voorstelt, wordt de huur hernieuwd
volgens de voorwaarden waaromtrent de partijen akkoord gaan of bij gebreke aan een
dergelijk akkoord volgens de beslissing naar billijkheid van de rechter. (Artikelen 14 en
18 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de
bescherming van het handelsfonds.)

– 194 –
7 september 2009

C.2008.0479.N

nr. 481

Antwoord van de verhuurder – Verplichtingen van partijen – Voorwaarden gesteld door
de huurder – Fout van de postdiensten – Gebrek aan kennisgeving door de huurder –
Huurhernieuwing.
De omstandigheid dat het antwoord waarin de verhuurder andere voorwaarden voorstelt
en dat hij tijdig en bij aangetekende brief heeft toegezonden, door de fout van de
postdiensten de huurder niet bereikt, heeft niet tot gevolg dat de huur wordt hernieuwd
tegen de voorwaarden die de huurder heeft voorgesteld en dat de rechter met het antwoord
van de verhuurder geen rekening moet houden. (Artikelen 14 en 18 Wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.)
7 september 2009
C.2008.0479.N
nr. 481
Aard – Huurovereenkomst – Onderhuurder – Hoofdhuur – Beëindiging voor het einde
van de huurtijd – Schuld, initiatief of instemming van de hoofdhuurder – Rechtstreekse
huurder van de verhuurder – Gevolg.
Wanneer bij een handelshuur de onderhuurder rechtstreekse huurder wordt van de
verhuurder, indien de hoofdhuur door de schuld, op het initiatief of met de instemming
van de hoofdhuurder een einde neemt voor het einde van de huurtijd, is de
huurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en de vroegere onderhuurder geen nieuwe
huurovereenkomst; het is in de regel de voortzetting van de huur die bestond tussen de
hoofdverhuurder en de hoofdhuurder, onder de voorwaarden die de hoofdverhuurder en
de vroegere onderhuurder in onderlinge overeenstemming hebben bepaald of die door de
rechter zijn bepaald. (Art. 11, II, derde lid Wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.)
5 november 2009
C.2008.0458.N
nr. 641
Gerechtelijke ontbinding.
De gerechtelijke ontbinding op grond artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek van een
wederkerige overeenkomst met opeenvolgende of doorlopende prestaties, zoals een
huurcontract, werkt alleen voor de toekomst wanneer de ter uitvoering van de
overeenkomst volbrachte prestaties niet meer teruggegeven kunnen worden (Art. 1184
Burgerlijk Wetboek.)
19 november 2009
C.2008.0459.N
nr. 678
Prejudiciële vraag – Herziening – Ontoepasselijkheid – Overeenkomst van onbepaalde
duur – Huur – Verschillende behandeling – Grondwettelijkheid.
Wanneer, bij de beoordeling van de gegrondheid van een middel, de vraag rijst of de
artikelen 6 en 14, derde lid, Handelshuurwet, aldus uitgelegd dat de huur in het geval van
een huurovereenkomst van onbepaalde tijd niet kan worden hernieuwd, zodat de partijen
die een nieuwe huurovereenkomst gesloten hebben, niet over die mogelijkheid zouden
beschikken, de artikelen 10 en 11, Gw., schenden, doordat ze de handelshuurder wiens
huur stilzwijgend is verlengd, anders behandelen dan de handelshuurder wiens huur niet
stilzwijgend is verlengd en die dus wel over de mogelijkheid beschikt om een herziening
van de huur te vragen, stelt het Hof van Cassatie de vraag aan het Grondwettelijk Hof.
20 november 2009
C.2008.0332.F
nr. 680

HUWELIJK
Personele gevolgen van het huwelijk en het huwelijksvermogensstelsel – Geen
huwelijkscontract – Wet van de nationaliteit der echtgenoten – Wet van de eerste
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echtelijke verblijfplaats.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de personele gevolgen van het
huwelijk en het huwelijksvermogensstelsel, wanneer er geen huwelijkscontract is,
onderworpen zijn aan de wet van de nationaliteit van de echtgenoten indien deze een
gemeenschappelijke nationaliteit hebben op het ogenblik van het huwelijk, en bij
ontstentenis daarvan, aan de wet van hun eerste echtelijke verblijfplaats.
4 december 2009
C.2008.0214.F
nr. 718

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
ALGEMEEN
Mede–eigenaar – Huwelijksgemeenschap – Exclusief genot van een onverdeeld goed.
Uit de bepaling van artikel 577–2, § 3, B.W. volgt dat de deelgenoot die alleen het genot
van een onverdeeld goed heeft gehad, voor dit uitsluitend genot aan de deelgenoten een
vergoeding verschuldigd is. (Art. 577–2, § 3 Burgerlijk Wetboek.)
18 mei 2009
C.2007.0517.N
nr. 325

WETTELIJK STELSEL
Vreemdelingschap – Wet van de Staat van de gemeenschappelijke nationaliteit –
Toepasselijke wet.
De voorwaarde van de gemeenschappelijke nationaliteit is vervuld van zodra de
echtgenoten op de dag van hun huwelijk dezelfde nationaliteit hebben, zonder dat daarbij
de eventuele andere nationaliteit van een van de echtgenoten in aanmerking moet worden
genomen.
4 december 2009
C.2008.0214.F
nr. 718
Vreemdelingschap – Toepasselijke wet.
Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel dat toepasselijk is op de zonder contract
gehuwde echtgenoten is zo nauw met het huwelijk en zijn gevolgen verbonden dat,
wanneer de echtgenoten op de dag van hun huwelijk een gemeenschappelijke nationaliteit
hebben, men ervan moet uitgaan dat dit stelsel de staat van de personen betreft en in de
regel aan de wet van de gemeenschappelijke nationaliteit is onderworpen
4 december 2009
C.2008.0214.F
nr. 718

ALLERLEI
Wederbelegging – Huwelijksgemeenschap – Vereffening–verdeling – Eigen gelden.
De regel dat echtgenoten voor de ontbinding van hun huwelijksvermogensstelsel geen
overeenkomst
mogen
aangaan
over
de
vereffening–verdeling
van
de
huwelijksgemeenschap, sluit niet uit dat een goed dat door een echtgenoot is aangekocht
met een door de andere echtgenoot bevestigde verklaring van wederbelegging van eigen
gelden, buiten de vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap wordt
gehouden. (Artikelen 1394 en 1396 Burgerlijk Wetboek.)
6 februari 2009
C.2007.0211.N
nr. 96
Huwelijksgemeenschap – Vereffening – Gevolgen t.a.v. de goederen – Feitelijke
scheiding.
De mogelijkheid voor de rechtbank om, naar billijkheid en gelet op de uitzonderlijke
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omstandigheden die eigen zijn aan de zaak, in het vonnis waarbij de echtscheiding wordt
uitgesproken, te beslissen dat bij de vereffening van de huwelijksgemeenschap geen
rekening zal worden gehouden met bepaalde goederen of schulden, betreft enkel goederen
verworven na de feitelijke scheiding dan wel schulden aangegaan na de feitelijke
scheiding die volgens de normale werking van het gemeenschapsstelsel
gemeenschappelijk zouden zijn; bijgevolg kan de rechtbank die mogelijkheid niet
toepassen, in een stelsel van gemeenschap beperkt tot de aanwinsten, op goederen die zijn
verworven of schulden die zijn aangegaan voor de feitelijke scheiding en evenmin op
goederen of schulden van de partijen die volgens de normale werking van het
gemeenschapsstelsel eigen zijn, eventueel mits vergoeding aan het gemeenschappelijk
vermogen. (Art. 1278, tweede en vierde lid Gerechtelijk Wetboek.)
6 februari 2009
C.2007.0211.N
nr. 96

IMMUNITEIT
Internationale organisaties – Artikel 6.1 – Rechtstoegang – Immuniteit van
tenuitvoerlegging – Artikel 6 – Verdrag Rechten van de Mens – Beperkingen.
De regel van immuniteit van tenuitvoerlegging van de internationale organisaties streeft
een gewettigd doel na; om te bepalen of de aantasting van de basisrechten aanvaardbaar is
in het licht van art. 6.1, moet worden onderzocht of de persoon tegen wie de immuniteit
wordt aangevoerd, over andere redelijke rechtsmiddelen beschikt om de hem bij het
Verdrag gewaarborgde rechten op een efficiënte wijze te vrijwaren. (Art. 6.1 Verdrag van
4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 december 2009
C.2007.0407.F
nr. 769
Internationale organisaties – Artikel 6.1 – Rechtstoegang – Immuniteit van
tenuitvoerlegging – Rechten van de Mens – Artikel 6 – Verdrag Rechten van de Mens –
Beperkingen.
Om te bepalen of de aantasting van de basisrechten kan worden aangenomen in het licht
van art. 6.1, moet overeenkomstig de rechtspraak van het E.H.R.M. onderzocht worden of
de persoon tegen wie de immuniteit van tenuitvoerlegging wordt aangevoerd, over andere
redelijke rechtsmiddelen beschikt om de hem bij het Verdrag gewaarborgde rechten op
een efficiënte wijze te vrijwaren. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 december 2009
C.2003.0328.F
nr. 768
Internationale organisaties – Artikel 6.1 – Voorwaarden – Beoordeling – Rechtstoegang –
Vrijstelling van rechtsvervolging – Rechten van de Mens – Artikel 6 – Verdrag Rechten
van de Mens – Beperkingen.
De regel van de vrijstelling van rechtsvervolging van de internationale organisaties streeft
een gewettigd doel na; om te bepalen of de aantasting van de basisrechten aanvaardbaar is
in het licht van artikel 6.1, moet, overeenkomstig de rechtspraak van het E.V.R.M.,
worden onderzocht of de persoon tegen wie de vrijstelling van rechtsvervolging wordt
aangevoerd, over andere redelijke rechtsmiddelen beschikt om de hem bij het Verdrag
gewaarborgde rechten op een efficiënte wijze te vrijwaren (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 december 2009
S.2004.0129.F
nr. 773
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INDEPLAATSSTELLING
Ziektekostenverzekering – Indeplaatsstelling – Ziekte– en invaliditeitsverzekering.
Het vonnis dat vermeldt dat de bedragen die het van de grondslag van de subrogatoire
rechtsvordering van de verzekeringsinstelling uitsluit, een andere schade dekken dan die
welke door de fout van de beklaagde is veroorzaakt en, bijgevolg, geen bedragen zijn die
krachtens het gemeen recht zijn verschuldigd, verantwoordt zijn beslissing naar recht.
(Art. 136, § 2, 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.)
21 januari 2009
P.2007.1816.F
nr. 52
Ontvankelijkheid – Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter – Rechtsvordering
ingesteld door de getroffene voor het verval van de strafvordering – Vordering van de in
de plaats van het slachtoffer getreden verzekeraar – Burgerlijke partijstelling na het
verval van de strafvordering – Schade ten gevolge van een misdrijf – Strafzaken –
Herstelvordering.
Wanneer de verzekeraar het strafgerecht verzoekt de voor de schade aansprakelijke derde
te veroordelen om hem het bedrag terug te betalen van de vergoeding die hij tot herstel
van die schade heeft uitgekeerd, stelt hij geen rechtsvordering in die onderscheiden is van
deze van de getroffene maar oefent hij bij wege van een afzonderlijke vordering, de
rechtsvordering uit van de getroffene zelf, in wiens rechten hij krachtens de wet is
getreden; wanneer de indeplaatssteller zich burgerlijke partij heeft gesteld vóór het verval
van de strafvordering, verantwoordt de strafrechter bijgevolg niet naar recht zijn
beslissing om de vordering van de indeplaatsgestelde niet ontvankelijk te verklaren, op
grond dat deze na het overlijden van de beklaagde werd ingesteld
28 januari 2009
P.2008.1364.F
nr. 73
Overschrijving – Gedwongen tenuitvoerlegging – Uitvoerend beslag op onroerend goed.
De indeplaatsstelling in de zin van artikel 1610 van het Gerechtelijk Wetboek kan nog
worden toegestaan zolang de overschrijving van het beslag gelegd door de vervolgende
schuldeiser niet is doorgehaald (Artikelen 1571, 1610 en 1612 Gerechtelijk Wetboek.)
30 januari 2009
C.2006.0011.N
nr. 81
Aard – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Gedwongen tenuitvoerlegging – Niet gesteund
op verstandhouding of bedrog – Derdenverzet – Vonnis – Vordering – Uitvoerend beslag
op onroerend goed.
Wanneer de vordering niet gesteund is op verstandhouding of bedrog, maakt het vonnis
van de beslagrechter, oordelend op het derdenverzet tegen de beslissing inzake
indeplaatsstelling een vonnis uit als bedoeld in artikel 1624, eerste lid, 1° van het
Gerechtelijk Wetboek, waartegen geen hoger beroep kan ingesteld worden (Art. 1624,
eerste lid, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
30 januari 2009
C.2006.0011.N
nr. 81
Arbeidsongeval Overheidspersoneel – Medeaansprakelijkheid van het getroffen
personeelslid – Vordering van de tewerkstellende overheid.
Uit de wettelijke subrogatie in de rechten van het slachtoffer, zoals bepaald in artikel 14, §
3, tweede en derde lid van de wet van 3 juli 1967, blijkt dat, in de mate de
arbeidsongeschiktheid van het getroffen personeelslid te wijten is aan zijn eigen schuld,
de financiële last van de doorbetaling van de wedde voor rekening van de tewerkstellende
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overheid moet blijven. De arbeidsongeschiktheid die te wijten is aan de schuld van het
getroffen personeelslid zelf, is een risico dat de wetgever definitief ten laste van de
werkgever heeft willen leggen. Wanneer de arbeidsongeschiktheid van het personeelslid
veroorzaakt is door de samenlopende fouten van het personeelslid zelf en een derde, kan
de tewerkstellende overheid derhalve slechts aanspraak maken op vergoeding van de
schade die hij daardoor lijdt tot beloop van het aandeel van de derde aansprakelijke in de
schade. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Art. 14, § 3, eerste en tweede lid
Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.)
21 september 2009
C.2008.0245.N
nr. 511
Omvang indeplaatsstelling – Indeplaatsstelling – Terugvordering – Gemeenrechtelijke
verdeling van aansprakelijkheid – Verstrekkingen – Cumulatieverbod – Omvang –
Ziekteverzekeraar.
Uit artikel 136, § 2, vierde lid Z.I.V.–wet volgt dat de verzekeringsinstelling die aan het
slachtoffer van schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of
overlijden, de bij de verplichte verzekering bepaalde prestaties heeft verleend, in de
rechten van het slachtoffer treedt voor het geheel van de door haar verleende prestaties,
tot beloop van het totaalbedrag van de geldsommen, die de aansprakelijke derde of zijn
verzekeraar, rekening houdend met de mogelijke verdeling van de aansprakelijkheid, in
gemeen recht verschuldigd zijn ter vergoeding van die schade. Die subrogatie is niet
beperkt tot een breukdeel van de verleende prestaties dat evenredig is aan het aandeel van
de derde in de aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade (Art. 136, § 2, 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.)
16 november 2009
C.2009.0256.N
nr. 667
Verzekeringsinstelling – Indeplaatsgestelde van de verzekerde schadelijder – Aard van de
vordering.
Wanneer de verzekeringsinstelling van de aansprakelijke derde vergoeding vordert voor
de aan het slachtoffer uitgekeerde prestaties, oefent zij krachtens de indeplaatstelling
ingevolge artikel 136, § 2, vierde lid van de ZIV–wet 1994, geen andere vordering uit dan
deze van het slachtoffer zelf (Art. 136, § 2, 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.)
16 november 2009
C.2009.0135.N
nr. 665

INGEBREKESTELLING
Aanmaning voorafgaand aan de opeisbaarheid – Betwisting van het bestaan van de
schuld – Moratoire interesten.
Geen enkele wetsbepaling verbiedt dat de aanmaning tot betaling de eisbaarheid van de
schuld voorafgaat; in een dergelijk geval krijgt de aanmaning uitwerking zodra de schuld
eisbaar wordt, voor zover die schuld bestond toen de aanmaning werd gegeven; die regel
blijft gelden ook al wordt het bestaan van de schuld betwist (Art. 1153, derde lid
Burgerlijk Wetboek.)
16 april 2009
C.2007.0604.F
nr. 254
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INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING
Aanvullende verzekering – Werkgeversbijdrage – Aftrekbare beroepskosten.
De werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige
dood voor het vestigen van een rente of van een kapitaal bij leven of overlijden kunnen
maar als aftrekbare beroepskosten worden aangemerkt op voorwaarde dat zij in het
belastbare tijdperk zijn gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te
behouden. (Artikelen 49 en 59 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
15 januari 2009
F.2007.0103.F
nr. 36
Forfaitaire vergoeding wegens concurrentiebeding – Bedrijfsinkomen.
Het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat de echtgenoot van de belastingplichtige zich
na de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst ertoe verbonden heeft zijn gewezen
werkgever geen concurrentie aan te doen en dat hij in ruil hiervoor een forfaitaire
vergoeding gekregen heeft, op grond van de niet bekritiseerde feiten die het vermeldt,
oordeelt dat die vergoeding is verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten
van de beroepswerkzaamheid die de echtgenoot als bediende verricht heeft en dat die
beroepswerkzaamheid de doorslaggevende oorzaak van die vergoeding, beslist dat die
vergoeding krachtens artikel 31, tweede lid, 3°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 belastbaar is als bedrijfsinkomen en niet als diverse
inkomsten, is naar recht verantwoord.
30 april 2009
F.2007.0093.F
nr. 289
Beroepskosten – Artikel 49 W.I.B. (1992).
Artikel 49 W.I.B. (1992) verduidelijkt de voorwaarden waaronder de kosten die de
belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen, als beroepskosten
aftrekbaar zijn. Dit artikel is een autonome wetsbepaling ten aanzien van artikel 26 W.I.B.
(1992) (Artikelen 26 en 49 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 juni 2009
F.2006.0085.N
nr. 401
Abnormale of goedgunstige voordelen – Artikel 26, eerste lid, W.I.B. (1992).
Artikel 26, eerste lid, W.I.B. (1992) heeft betrekking op de vaststelling van de belastbare
winsten van de nijverheids, handels– of landbouwondernemingen en houdt een afwijking
in van de bepalingen van de belastingwet die slechts de in het vermogen van een
onderneming opgenomen winsten aan de belasting onderwerpen, met uitsluiting van die
welke zij had kunnen verkrijgen indien zij haar zaken anders had beheerd dan zij heeft
gedaan (Art. 26, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 juni 2009
F.2006.0085.N
nr. 401
Taak van de rechter – Abnormale of goedgunstige voordelen – Beroepskosten –
Correlatie.
Een uitgave moet niet als een beroepskost worden aangezien indien ze in aanmerking
komt voor het bepalen van de belastbare inkomsten van diegene die de daarmee
overeenstemmende betaling heeft ontvangen; uit de omstandigheid dat uitgaven niet
voldoen aan de 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,
W.I.B. (1992), en evenmin dat ze, om te kunnen worden belast, gevoegd hadden moeten
worden bij de eigen winst waarvan ze, doordat ze als beroepskosten zijn verworpen, niet
mogen worden afgetrokken. De rechter die beslist dat de administratie op grond van
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artikel 49 W.I.B. (1992) terecht de door de belastingplichtige aangevoerde beroepskosten
heeft verworpen, dient bijgevolg niet na te gaan of de voorwaarden voor de toepassing
van artikel 26, eerste lid, van dat wetboek vervuld zijn (Artikelen 26, eerste lid, en 49
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 juni 2009
F.2006.0085.N
nr. 401
Abnormale of goedgunstige voordelen.
Zonder dat noodzakelijkerwijs vereist is dat de verrichting is geschied met de bedoeling
een belastbare winst aan de belasting te onttrekken, wordt onder 'abnormale voordelen',
die voordelen verstaan die, gelet op de economische omstandigheden van het ogenblik,
strijdig zijn met de gewone gang van zaken, met de regels, of met de gevestigde
handelsgebruiken, en onder 'goedgunstige voordelen', de voordelen die worden verleend
zonder de uitvoering van een verbintenis te vormen, of die welke worden verleend zonder
enige tegenwaarde (Art. 26, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 juni 2009
F.2006.0085.N
nr. 401
Vennoot – Geldlening aan zijn vennootschap – Inschrijving op rekening–courant.
In de zin van artikel 18, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
kan een geldlening worden vastgesteld door een boeking op de rekening–courant van de
aandeelhouder of van de persoon die een opdracht of functies als vermeld in artikel 32,
eerste lid, 1°, uitoefent, maar een dergelijke boeking impliceert niet noodzakelijk het
bestaan van een leningcontract in de zin van die bepaling
4 september 2009
F.2008.0055.F
nr. 478
Gegevens – Indiciaire afrekening – Gezinsuitgaven.
Het arrest verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, wanneer het oordeelt dat de
administratie, om het vermoede bedrag van de gezinsuitgaven vast te stellen teneinde de
indiciaire afrekening van de eisers te bepalen, mag steunen op "de tussendrempel van de
inkomsten" bepaald in artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984, terwijl de
tekenen of indiciën moeten voortvloeien uit de persoonlijke toestand van de
belastingplichtigen en niet uit gegevens die daarmee geen verband houden (Artikelen 340
en 341 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
16 oktober 2009
F.2008.0005.F
nr. 590
Vereisten – Uitkeringen – Belastingvrijstelling – Levensverzekeringscontract.
Om overeenkomstig art. 39, § 2, 2°, W.I.B. (1992) belastingvrijstelling van het in
uitvoering van een individueel gesloten levensverzekeringscontract uitgekeerde pensioen
te genieten, vereist de wet alleen dat aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan, maar
niet dat de premiebetalingen overeenkomstig artikel 145/1, 2°, van dit wetboek voor
belastingvermindering in aanmerking kwamen
(Art. 39, § 2, 2° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
12 november 2009
F.2008.0019.N
nr. 656
Werkgeversbijdragen – Levensverzekeringscontract – Stortingen tijdens de
pensioenopbouw – Beschikkingsrecht van de werknemer – Individueel en definitief
verworven pensioenopbouw.
Als een individueel en definitief verworven pensioenopbouw in uitvoering van een
levensverzekeringscontract wordt onder meer bedoeld dat de werkgeversbijdragen die de
werkgever stort aan een stichting pensioenfonds onherroepelijk uit het vermogen van de
werkgever zijn verdwenen en in hoofde van de werknemer vaste pensioenaanspraken
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doen ontstaan die definitief verworven zijn op het moment van de betaling van de
bijdragen; de omstandigheid dat in principe het opgebouwde pensioen betaalbaar is vanaf
het bereiken van de pensioenleeftijd, is slechts een modaliteit van de verplichting een
pensioen te betalen maar is op zichzelf geen doorslaggevend element voor de beoordeling
of de pensioenopbouw definitief en individueel verworven is (Art. 34, § 1, 2° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
12 november 2009
F.2008.0019.N
nr. 656
Werkgeversbijdragen – Belastbaarheid van het pensioen – Levensverzekeringscontract –
Stortingen tijdens de pensioenopbouw – Beschikkingsrecht van de werknemer.
Wanneer de werkgeversbijdragen voor een levensverzekeringscontract op het ogenblik
dat zij worden gestort, moeten beschouwd worden als bezoldigingen in hoofde van de
werknemer omdat de pensioenopbouw wordt verricht in het definitief en uitsluitend
voordeel van laatstgenoemde, worden de latere uitkeringen niet als een uitgesteld
beroepsinkomen belast op grond van art. 34, § 1, 2°, W.I.B. (1992); het oordeel dat de
stortingen van de werkgeversbijdragen voor een levensverzekeringscontract niet in het
uitsluitend en definitief voordeel van de werknemer werden gedaan, kan mede berusten
op de vaststelling dat de werknemer tijdens de opbouw van het pensioen niet kon
beschikken, krachtens de wet of de overeenkomst, over de pensioenreserves (Art. 34, § 1,
2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 november 2009
F.2008.0019.N
nr. 656
Belastbaarheid – Verzekering "gewaarborgd inkomen" – Vergoeding wegens blijvende
ongeschiktheid.
Een vergoeding wegens blijvende ongeschiktheid uitgekeerd in het kader van een
verzekering "gewaarborgd inkomen" waarvan de premies door de begunstigde als
beroepskosten werden afgetrokken, zodat die vergoeding noodzakelijk op de
beroepswerkzaamheid betrekking heeft, moet als een op grond van artikel 34, § 1, 1°, van
het W.I.B. 1992 belastbaar pensioen worden aangemerkt (Artikelen 23, 34, § 1, 39, § 1
en 52, 10° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 november 2009
F.2008.0022.N
nr. 657
Uitkeringen tot herstel van een bestendige derving van beroepsinkomsten –
Belastbaarheid.
De pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als zodanig geldende toelagen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid, zijn in de
regel belastbaar ongeacht of zij het gehele of gedeeltelijke herstel van een bestendige
derving van winst, bezoldigingen of baten beogen; van deze principiële belastbaarheid
wordt slechts afgeweken als de pensioenen, lijfrenten of tijdelijke renten en als zodanig
geldende toelagen, waarvan sprake in artikel 34, § 1, 1°, W.I.B. 1992 zijn toegekend
ingeval van blijvende ongeschiktheid met toepassing van de wetgeving op de
arbeidsongevallen of beroepsziekten en geen herstel uitmaken van een bestendige derving
van winst, bezoldigingen of baten (Artikelen 23, 34, § 1 en 39, § 1 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
12 november 2009
F.2008.0022.N
nr. 657
Verband met de beroepswerkzaamheid – Nederlandse A.O.W.–uitkering.
Uitkeringen op grond van de Nederlandse algemene Ouderdomswet kunnen niet
gekwalificeerd worden als een sociale maatregel die geen verband houdt met een
beroepswerkzaamheid in de zin van artikel 34, § 1, 1°, van het W.I.B. (1992), nu niet
iedere Nederlandse onderdaan gerechtigd is op uitkeringen op grond van die wet,
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ongeacht of hij ooit een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend (Art. 34, § 1, 1° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 2 en 6 Nederlandse wet 31 mei 1956 inzake een
algemene ouderdomsverzekering (AOW).)
12 november 2009
F.2008.0040.N
nr. 659
Uitoefening van de geneeskunde – Verhuur van cliënteel – Dokterspraktijk in de vorm van
een B.V.B.A. – Veinzing.
Het arrest is naar recht verantwoord, wanneer het, op grond van zijn overwegingen
waaruit blijkt dat de medische activiteit uitsluitend door de arts is voortgezet nadat deze
een overeenkomst tot verhuur van zijn cliënteel had gesloten met een B.V.B.A., die belast
werd met het beheer en de administratie van de medische activiteit en waarvan hij een van
de bestuurders is, beslist dat de partijen bij die overeenkomst niet alle gevolgen daarvan
hebben aanvaard en dat die akte bijgevolg geveinsd is
18 december 2009
F.2008.0072.F
nr. 767

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Voorzieningen voor risico's en kosten – Voorziening voor levensverzekering – Vrijstelling.
Het arrest is naar recht verantwoord, wanneer het beslist dat de voorziening voor
levensverzekering die samengesteld wordt, enerzijds, om het specifieke risico van de
levensverzekeringen het hoofd te bieden, m.n. het vaste rendement dat op zeer lange
termijn aan de verzekerden beloofd wordt als tegenprestatie voor nog te storten premies
en, anderzijds, om te voldoen aan de onherroepelijke verbintenis om het beheer van de
polissen en van de representatieve activa te verzekeren, zelfs zonder daadwerkelijk
betaalde tegenwaarde, vrijgesteld is van belasting, aangezien het arrest, na analyse van de
bijzondere risico's van de levensverzekeringen, beslist dat de verliezen of lasten die
gedekt worden door de aanvullende provisie, scherp omschreven zijn en volgens de aan
de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn. (Art. 48 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Art. 13 K.B. 8 okt. 1976; Art. 13 K.B. 17 nov. 1994.)
19 maart 2009
F.2007.0096.F
nr. 209
Buitenlandse vennootschap – Bijkantoor of centrum van werkzaamheden in België.
Opdat een buitenlandse vennootschap in België een bijkantoor of een centrum van
werkzaamheden zou hebben, dient zij er geregeld handelingen te verrichten die binnen het
kader van haar werkzaamheden vallen en dient zij er vertegenwoordigd te zijn door een
lasthebber die bekwaam is haar jegens derden te verbinden (Art. 140, § 2, 3° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964.)
30 april 2009
F.2007.0087.F
nr. 288
Beroepskosten – Aftrek.
Uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechtspersoon is die opgericht is
met het oog op een winstgevende bezigheid, kan niet worden afgeleid dat al haar uitgaven
van de brutowinst mogen worden afgetrokken; de uitgaven van een handelsvennootschap
kunnen slechts als aftrekbare beroepskosten worden beschouwd wanneer zij inherent zijn
aan de uitoefening van het beroep, dit wil zeggen dat ze noodzakelijkerwijze betrekking
hebben op haar maatschappelijke activiteit. (Artikelen 49, eerste lid, en 183 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
12 juni 2009
F.2007.0083.N
nr. 402
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Beroepskosten – Financiële lasten m.b.t. deelnemingen – Aftrekbaarheid.
De financiële lasten die betrekking hebben op deelnemingen, waaronder de interest op
leningen aangegaan om een deelneming aan te schaffen, zijn slechts aftrekbaar als
beroepskosten indien deze uitgaven voldoen aan de voorwaarden die artikel 49 W.I.B.
(1992) oplegt voor de aftrekbaarheid van beroepskosten. (Artikelen 49, eerste lid, en 183
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 juni 2009
F.2007.0083.N
nr. 402
Extralegale pensioenreserve – Miskenning van een regel van openbare orde –
Tegenwerpelijkheid aan de belastingadministratie.
De administratie kan vorderen dat een rechtshandeling haar niet wordt tegengesteld,
wanneer die rechtshandeling, ter ontwijking van belastingen, een rechtsregel van openbare
orde schendt (Artikelen 1165 en 1321 Burgerlijk Wetboek.)
16 oktober 2009
F.2008.0021.F
nr. 592
Extralegale pensioenreserve – Maatschappelijke activiteit – Aftrekbaarheid.
De uitgaven van een handelsvennootschap kunnen worden aangemerkt als aftrekbare
beroepskosten als ze inherent zijn aan de uitoefening van het beroep, d.w.z. dat ze
noodzakelijkerwijs moeten betrekking hebben op de maatschappelijke activiteit
(Artikelen 49, 53 en 183 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
16 oktober 2009
F.2008.0021.F
nr. 592

NIET–VERBLIJFHOUDERS
Belastbaar tijdperk.
Onder de bewoordingen "een belastbaar tijdperk", in de zin van artikel 228, § 2, 7°,
W.I.B. 1992, krachtens hetwelk de in de wet bedoelde bezoldigingen onderworpen zijn
aan de belasting der niet–inwoners uit hoofde van een in België uitgeoefende
werkzaamheid door een verkrijger die er in een belastbaar tijdperk gedurende meer dan
183 dagen verblijft, moet worden verstaan het jaar waarin de beroepswerkzaamheid in
België is uitgeoefend en niet het jaar waarin de inkomsten zijn toegekend of ontvangen.
(Art. 228, § 2, 7° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
5 februari 2009
F.2007.0052.F
nr. 95
Belgisch–Amerikaanse overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting – Bevoegde
Staat – Belastbaar tijdperk – Aanslagrecht.
Uit artikel 15 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten
van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting
inzake belastingen naar het inkomen volgt dat de Overeenkomstsluitende Staat op wiens
grondgebied een persoon meer dan 183 dagen heeft verbleven om er een dienstbetrekking
uit te oefenen de inkomsten uit de werkzaamheid mag belasten, ongeacht het jaar waarin
ze zijn toegekend of ontvangen
5 februari 2009
F.2007.0052.F
nr. 95

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
Schuldenaar – Verplichting tot inhouding – Latere fiscale toestand van de begunstigde.
De verplichting om de bedrijfsvoorheffing in te houden berust op de schuldenaar van de
bezoldigingen op het ogenblik dat hij ze betaalt; die verplichting hangt niet af van de
latere fiscale toestand van de werknemers die deze bezoldigingen hebben ontvangen. (Art.
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183 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
2 april 2009
F.2007.0048.F

nr. 233

AANSLAGPROCEDURE
Naamloze vennootschappen – Vertegenwoordiging – Bevoegd persoon.
Het arrest dat beslist dat, gelet op de omvang van de activiteiten van een naamloze
vennootschap, het indienen van het litigieuze bezwaarschrift maar een gering belang had,
maar niet nagaat of die handeling een zo snelle oplossing vereiste dat niet op een
vergadering van de raad van bestuur kon worden gewacht, verantwoordt niet naar recht
zijn beslissing dat het bezwaarschrift van die vennootschap rechtsgeldig is ingediend door
twee personen die de afgevaardigd bestuurder daarmee belast had binnen het kader van
zijn dagelijks bestuur (Art. 525, eerste lid Wetboek van vennootschappen.)
26 februari 2009
F.2007.0043.F
nr. 158
Invordering – Bevoegdheid – Verkrijgen van een uitvoerbare titel tegen een
belastingschuldige – Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën –
Ontvanger der directe belastingen.
De Staat kan enkel optreden door tussenkomst van de minister tot wiens bevoegdheden
het voorwerp van het geschil behoort; voor de eis tot het verkrijgen van een uitvoerbare
titel tegen een belastingschuldige wordt de Staat enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de minister van Financiën
30 april 2009
F.2007.0100.F
nr. 290
Dagvaarding in rechte – Invordering – Verjaring van de belasting – Afgewezen eis –
Stuiting.
De dagvaarding waarbij een door de rechter afgewezen rechtsvordering wordt ingesteld,
stuit de vijfjarige verjaring van de belastingen niet, aangezien krachtens artikel 145, derde
lid, van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992, artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens
hetwelk de stuiting van de verjaring voor niet bestaande wordt beschouwd indien de bij
die dagvaarding ingestelde eis wordt afgewezen, van toepassing is inzake
inkomstenbelastingen. (Art. 145 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992; Art. 2247 Burgerlijk Wetboek.)
30 april 2009
F.2007.0100.F
nr. 290
Regelmatige aangifte – Verplichting buitenlandse rekeningen te vermelden – Niet
vermelding van het woord "nihil" – Begrip.
Een aangifte in de personenbelasting waarin de belastingplichtige in de daartoe bestemde
rubriek niet de vermelding "nihil" heeft aangebracht indien hij en/of zijn gezinsleden geen
titularis is geweest van een buitenlandse rekening, is hierdoor niet onregelmatig. (Art.
307, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
8 mei 2009
F.2007.0111.N
nr. 302
Aanvullende termijn van twee jaar – Aanwijzingen van belastingontduiking –
Onderzoekstermijnen – Voorafgaande kennisgeving.
De verplichting om de belastingplichtige vooraf en op nauwkeurige wijze kennis te geven
van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan alvorens
onderzoeksdaden te stellen tijdens de aanvullende termijn van twee jaar, houdt niet in dat
de fiscus over bekende feiten of vaststellingen zou moeten beschikken die tot het bewijs
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van fraude aanleiding kunnen geven en dat hij die indicaties aan de belastingplichtige zou
moeten meedelen in de voorafgaande kennisgeving. (Art. 240, derde lid Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Art. 333, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
8 mei 2009
F.2007.0113.N
nr. 303
Vennootschap in vereffening – Overneming – Aanslagbiljet.
De beslissing van het arrest dat een aanslag nietig is wegens de inkohiering ten name van
een onbestaande persoon, is naar recht verantwoord wanneer het arrest op grond van zijn
vaststellingen oordeelt dat de aanslag werd ingekohierd ten name van een vennootschap
die, ook al wordt zij in het aanslagbiljet voorgesteld als zijnde "in vereffening", van
rechtswege had opgehouden te bestaan op de dag van de overneming, zonder vereffening,
door een andere vennootschap, aangezien uit artikel 306 W.I.B. 1992, niet volgt dat als de
voor een aanslagjaar verschuldigde belasting gevestigd wordt op de inkomsten die de
belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft verkregen, zij kan worden ingekohierd
ten name van een persoon die niet bestaat op het ogenblik van de inkohiering , en
aangezien, krachtens artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen, fusie door
overneming de rechtshandeling is waarbij het gehele vermogen van één of meer
vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding
zonder vereffening op een andere vennootschap overgaat
(Art. 360 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Art. 133, eerste lid Koninklijk Besluit tot uitvoering van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; Art. 671 Wetboek van vennootschappen.)
18 juni 2009
F.2008.0034.F
nr. 421
Onderzoek en controle – Verplichtingen van de belastingplichtige – Fiscaal bankgeheim –
Onderworpen instellingen.
Met de bank–, wissel–, krediet– en spaarinstellingen die aan het fiscaal bankgeheim
onderworpen zijn, 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
15 oktober 2009
F.2008.0070.N
nr. 587
Onderzoek en controle – Verplichtingen van de belastingplichtige – Fiscaal bankgeheim –
Bankgeheim – Leasingsmaatschappijen.
Het bankgeheim geldt niet ten aanzien van de verkoop door een leasingmaatschappij van
een voertuig dat voordien het voorwerp heeft uitgemaakt van een leasingsovereenkomst,
aan een andere persoon dan de leasingnemer, ook niet ingeval de aankoopoptie door de
leasingnemer, met instemming van de leasinggever aan deze persoon werd overgedragen
(Art. 318, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
15 oktober 2009
F.2008.0070.N
nr. 587
Draagwijdte – Afkomst en aard van de bezittingen – Wettelijk vermoeden.
Het wettelijk vermoeden van artikel 247 W.I.B. 1964 houdt in dat de administratie bij de
bepaling van de belastbare grondslag noch de afkomst noch de aard van de bezittingen op
grond waarvan een indiciaire taxatie is verantwoord, niet dient aan te tonen en bijgevolg
die bezittingen niet dient onder te brengen in een van de in artikel 6 W.I.B. 1964 bedoelde
bijzondere categorieën van inkomsten (Art. 247 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
16 oktober 2009
F.2008.0018.F
nr. 591
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Wijzigingsbericht – Motivering – Belastingverhoging.
Het wijzigingsbericht waarmee een belastingverhoging wordt gemeld, moet,
overeenkomstig artikel 109 van de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen,
met redenen omkleed zijn
16 oktober 2009
F.2008.0018.F
nr. 591
Vereisten – Vermeldingen.
De beslissing is niet naar recht verantwoord wanneer zij de nietigheid van een aanslag
enkel hieruit afleidt dat het wijzigingsbericht de omstandigheid niet vermeldt die
aanleiding geeft tot de toepassing van artikel 358 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, aangezien het voor de toepassing van artikel 346 van dat
wetboek volstaat dat de belastingplichtige in staat gesteld wordt de gegevens en redenen
na te gaan en te betwisten die de administratie aanvoert en die naar haar oordeel de
wijzigingen die zij zinnens is aan te brengen, verantwoorden, en noch voormeld artikel
346 noch voormeld artikel 358 vereisen dat dit wijzigingsbericht noodzakelijk de hoger
aangegeven vermelding moet bevatten
(Artikelen 346 en 358 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
30 oktober 2009
F.2008.0048.F
nr. 631
Aanvang – Bezwaartermijn.
De termijn om een bezwaarschrift in te dienen, wanneer de inning van de belastingen niet
op een andere wijze dan per kohier geschiedt, loopt vanaf de datum waarop de brief,
waarbij het aanslagbiljet of de aanslag aan de geadresseerde per gewone brief wordt ter
kennis gebracht, moet vermoed worden aan deze geadresseerde te zijn aangeboden
geweest en loopt niet vanaf de datum waarop de brief aan de postdiensten wordt
toevertrouwd (Art. 371 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 november 2009
F.2008.0049.N
nr. 660
Dwangbevel – Bevel – Reden – Miskenning – Omschrijving van de vordering –
Nietigverklaring – Vordering – Taalgebruik in bestuurszaken – Voorwerp.
De vordering tot nietigverklaring van het aanslagbiljet waarbij werd kennisgegeven van
een aanslag in de onroerende voorheffing, van het uitgevaardigde dwangbevel om de
invordering van die belasting te verzekeren en van het daaropvolgende bevel tot betaling,
alleen op grond dat die handelingen zijn gesteld met schending van de gecoördineerde
wetten op het taalgebruik in bestuurszaken, houdt geen verband met de aanslagprocedure
en met de met inkohiering van de aanslag en valt bijgevolg, in haar geheel, onder de
bepalingen betreffende de invordering van de belasting (Art. 1395 Gerechtelijk
Wetboek.)
13 november 2009
C.2008.0545.F
nr. 663
Hoger beroep – Wettigheid – Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg – Subsidiaire
aanslag – Beslissing van de directeur.
De beslissing volgens welke artikel 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, dat van toepassing is op het aanslagjaar 1996, vereist dat de voorziening tegen de
met redenen omklede beslissing van de directeur van de belastingen of van de door hem
gedelegeerde ambtenaar rechtstreeks bij het hof van beroep aanhangig gemaakt wordt en
volgens welke de belastingadministratie aan dat hof geen subsidiaire aanslag mag
voorleggen in geval van hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
dat over een dergelijke beslissing uitspraak doet, is niet naar recht verantwoord (Art. 356
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
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27 november 2009

F.2008.0079.F

nr. 703

Wettigheid – Oud artikel 335 WIB 92 – Aanslagjaar 1998 – Aanslag, bij vonnis nietig
verklaard door de rechtbank van eerste aanleg – Nieuwe aanslag.
De beslissing dat het op grond van het oud artikel 355 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 niet is toegestaan een nieuwe aanslag in te kohieren als de
rechtbank van eerste aanleg een aanslag voor het aanslagjaar 1998 nietig verklaard heeft,
is niet naar recht verantwoord (Art. 355 Oud Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
27 november 2009
F.2008.0083.F
nr. 704
Juridische gevolgen, getrokken uit de aangifte – Voorwaarde.
Het arrest van het hof van beroep schendt artikel 346, eerste lid, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, wanneer het een aanslag nietig verklaart op grond dat de
bevoegde belastingdienst, om een aanslag in de personenbelasting wettig op naam van
beide feitelijk gescheiden echtgenoten te kunnen vaststellen, reeds bij de aanvang een
procedure tot wijziging van de aangifte dient in te stellen en daarbij de reden dient op te
geven waarom de echtgenoot niet als alleenstaande maar als echtgenoot dient te worden
aangemerkt, daar het hier een wijziging betreft van een gegeven dat in zijn aangifte
vermeld staat, terwijl de administratie, door een aanslag vast te stellen op naam van beide
echtgenoten, zich ertoe beperkt heeft de juridische gevolgen te trekken uit de in hun
aangifte vermelde feitelijke scheiding zonder dat gegeven te wijzigen (Art. 346, eerste lid
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
27 november 2009
F.2009.0013.F
nr. 706
Nieuwe aanslag – Nietig verklaarde aanslag.
Als een aanslag is vernietigd wegens schending van een wettelijke regel, met uitzondering
van een regel betreffende de prescriptie, kan een nieuwe aanslag worden gevestigd op
grond van dezelfde belastingelementen of een gedeelte ervan; dit impliceert dat de
administratie slechts tot hertaxatie kan overgaan wanneer de aanslag vernietigd of
ontheven wordt wegens de schending van een wettelijke regel, maar dat de administratie
zulks niet kan indien de aanslag is vernietigd of ontheven omdat de directeur of de fiscale
rechter oordeelt dat de door de fiscus belaste inkomsten niet belastbaar zijn of dat de door
de belastingschuldige aangegeven bedrijfslasten, die door de belastingadministratie
werden verworpen, wel degelijk fiscaal aftrekbaar zijn
(Art. 355 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
10 december 2009
F.2008.0007.N
nr. 734
Aangifte – Vermelding die op het aangifteformulier moet worden aangebracht – Wezenlijk
bestanddeel.
De vermelding "nihil", die de belastingplichtige volgens K.B. 6 maart 2002 tot
vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting
voor het aanslagjaar 2002, bij gebrek aan een rekening in het buitenland moet aanbrengen
in de rubriek die bestemd is voor de aangifte van het bestaan van dergelijke rekeningen,
vormt geen essentieel bestanddeel van de aangifte, waarvan de niet–vermelding de
toepassing van art. 354, eerste lid, W.I.B. 1992, zou verantwoorden (Art. 354 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
18 december 2009
F.2008.0029.F
nr. 764

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
Hoger beroep – Wettigheid – Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg – Subsidiaire
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aanslag – Beslissing van de directeur.
De beslissing volgens welke artikel 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, dat van toepassing is op het aanslagjaar 1996, vereist dat de voorziening tegen de
met redenen omklede beslissing van de directeur van de belastingen of van de door hem
gedelegeerde ambtenaar rechtstreeks bij het hof van beroep aanhangig gemaakt wordt en
volgens welke de belastingadministratie aan dat hof geen subsidiaire aanslag mag
voorleggen in geval van hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
dat over een dergelijke beslissing uitspraak doet, is niet naar recht verantwoord (Art. 356
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
27 november 2009
F.2008.0079.F
nr. 703

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE
SCHATKIST
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer – Overdracht van een algemeenheid van
goederen of een tak van werkzaamheid – Belastingschulden van de overlater –
Overdracht van een handelszaak – Begrip.
Artikel 442bis, W.I.B.(1992) en artikel 11, W.B.T.W. zijn op dezelfde overdrachten van
toepassing, met name op de overdracht van een algemeenheid van goederen of op de
overdracht van een bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid en deze begrippen hebben in
beide wetsbepalingen dezelfde inhoud; de overdracht van een handelszaak is een
overdracht van een algemeenheid van goederen of een overdracht van een bedrijfsafdeling
in de zin van de voornoemde wettelijke bepalingen indien alle elementen die nodig zijn
voor de exploitatie van de handelszaak worden overgedragen zonder dat noodzakelijk
vereist is dat alle handelsvorderingen en schulden en het recht op de huurceel in de
overdracht begrepen zijn (Art. 442bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 11
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
15 oktober 2009
F.2008.0025.N
nr. 586
Verplichting tot registratie – Tegenstelbaarheid – Overdracht van een algemeenheid van
goederen of een tak van werkzaamheid – Toepasselijke overdrachten.
Artikel 442bis, W.I.B.(1992) heeft betrekking op de overdrachten van een algemeenheid
van goederen of van een tak van werkzaamheid die aan de verplichting tot registratie
onderworpen zijn op grond van artikel 19, eerste lid, 1° en 7° Wetboek Registratierechten
of op grond van artikel 31, eerste lid, 1°ter van dat wetboek (Art. 442bis Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 19, eerste lid, 1° en 7°, en 31, eerste lid, 1°ter
Wetboek registratierechten.)
15 oktober 2009
F.2008.0025.N
nr. 586
Invordering van de belasting – Invordering – Overdracht van een handelszaak –
Bevoegdheid – Kennisgeving van de overdracht – Ontstentenis – Ontvanger der directe
belastingen.
Artikel 442bis, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 staat de
ontvanger der directe belastingen niet toe, om bij ontstentenis van kennisgeving van de
overdracht, de invordering te vervolgen van de belastingen die de cedent verschuldigd is
op de schuldvordering van de cessionaris tegen een derde die ontstaan is uit de exploitatie,
na de overdracht, door de cessionaris, van aan hem overgedragen bestanddelen (Art.
442bis, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
6 november 2009
F.2008.0044.F
nr. 644
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ALLERLEI
Veroordeling als dader of medeplichtige van een misdrijf bedoeld in de artikelen 449 tot
452 W.I.B. 1992 – Valsheid inzake inkomstenbelasting – Hoofdelijke gehoudenheid tot
betaling van de ontdoken belasting – Artikel 458, eerste lid, W.I.B. 1992 – Procedure tot
vaststelling van het bedrag van de ontdoken belasting – Vaststelling na de in kracht van
gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling.
Het bedrag van de ontdoken belasting waartoe de schuldigen hoofdelijk gehouden zijn,
wordt vastgesteld overeenkomstig de eigenheid van elke belasting: zo zal inzake B.T.W.,
waar de belasting verschuldigd is van zodra de door de wet daartoe gestelde voorwaarden
vervuld zijn, de veroordeling door de strafrechter de vaststelling van het bedrag van de
ontdoken belasting inhouden en zal de beklaagde ter zake bij de strafrechter verweer
kunnen voeren, terwijl inzake directe belastingen het bedrag van de ontdoken belasting
daarentegen slechts na de in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling zal
worden vastgesteld; de vraag of diegene die door de strafrechter veroordeeld werd voor
een misdrijf inzake directe belastingen zonder zelf de belastingplichtige te zijn, zal
kunnen tussenkomen in de procedure tot vestiging van de belasting, doet dan ook geen
afbreuk aan het beginsel van de hoofdelijke gehoudenheid zelf waartegen hij bij de
strafrechter verweer kan voeren
20 januari 2009
P.2008.1092.N
nr. 48
Veroordeling als dader of medeplichtige van een misdrijf bedoeld in de artikelen 449 tot
452 W.I.B. 1992 – Valsheid inzake inkomstenbelasting – Hoofdelijke gehoudenheid tot
betaling van de ontdoken belasting – Artikel 458, eerste lid, W.I.B. 1992 – Aard van de
maatregel.
Met de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting ten laste van
daders of medeplichtigen van de fiscale misdrijven bepaald in artikel 458, eerste lid,
W.I.B. 1992 en artikel 73sexies, eerste lid, B.T.W.–Wetboek heeft de wetgever aan een
strafrechtelijke veroordeling een herstelmaatregel gehecht die van rechtswege werkt; deze
hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting is vergelijkbaar met de
hoofdelijke gehoudenheid tot teruggave en schadevergoeding waartoe overeenkomstig
artikel 50, Strafwetboek alle wegens eenzelfde misdrijf veroordeelde personen gehouden
zijn en heeft dus geen bestraffend maar enkel een herstellend karakter
20 januari 2009
P.2008.1092.N
nr. 48
Beroepsgeheim – Beroepsgeheim van hij die optreedt bij de toepassing van de
belastingswetten – Fiscale ambtenaar die binnen de uitoefening van zijn ambt blijft –
Artikel 337, derde lid, Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.
Artikel 337, derde lid, WIB 1992 dat bepaalt dat de ambtenaren van de administratie der
directe belastingen hun ambt eveneens uitoefenen wanneer zij met betrekking tot de
fiscale toestand van een belastingplichtige een vraag om raadpleging, uitleg of
mededeling inwilligen van de echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt
ingevorderd, betreft enkel de erin vermelde raadpleging, uitleg of mededeling aan de
echtgenoot van de belastingplichtige en stelt voor het overige geen bijkomende
voorwaarde aan de uitvoering van de opdracht van de fiscale ambtenaar zoals bepaald in
artikel 337, eerste lid, WIB 1992
(Art. 337, eerste en derde lid Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
20 oktober 2009
P.2009.0846.N
nr. 596
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Beroepsgeheim – Beroepsgeheim van hij die optreedt bij de toepassing van de
belastingswetten – Fiscale ambtenaar die binnen de uitoefening van zijn ambt blijft –
Toepassing.
Blijft binnen de uitoefening van zijn ambt de fiscale ambtenaar die aan de
belastingplichtige op diens adres of vermoedelijk adres brieven toezendt die betrekking
hebben op de uitvoering van dit ambt; de omstandigheid dat de geadresseerde dit adres en
daarbij zijn hoedanigheid van rijksinwoner betwist, doet daaraan niet af (Art. 337, eerste
lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
20 oktober 2009
P.2009.0846.N
nr. 596
Machtiging van de gewestelijk directeur – Belastingambtenaren – Aangifte bij de
procureur des Konings – Gemeenrechtelijke misdrijven – Toepassingsgebied.
Art. 29, tweede lid, Sv., verbiedt de in deze bepaling vermelde ambtenaren om, zonder
machtiging van de gewestelijk 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, strafbaar zijn; de exceptie van niet–ontvankelijkheid
van de vervolgingen die daaruit voortvloeit kan niet op de gemeenrechtelijke misdrijven
worden toegepast. (Art. 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
23 december 2009
P.2009.1179.F
nr. 783
Belastingambtenaren – Aangifte bij de procureur des Konings – Belastingfraude.
Art. 29, tweede lid, Sv., slaat op de feiten die ter kennis van het parket worden gebracht
door de ambtenaren die het aanwijst en niet op de inlichtingen die de procureur des
Konings in de uitoefening van zijn algemene vervolgingsopdracht vraagt en verkrijgt, ook
al worden de feiten die de belastingadministratie of de in het geding betrokken personen
kennen, niet verduidelijkt door het vooronderzoek dat die magistraat heeft opgestart (Art.
29, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
23 december 2009
P.2009.1179.F
nr. 783

INTERESTEN
MORATOIRE INTERESTEN
Aanmaning tot betaling – Aanmaning voorafgaand aan de opeisbaarheid – Betwisting
van het bestaan van de schuld – Voorwaarde.
Geen enkele wetsbepaling verbiedt dat de aanmaning tot betaling de eisbaarheid van de
schuld voorafgaat; in een dergelijk geval krijgt de aanmaning uitwerking zodra de schuld
eisbaar wordt, voor zover die schuld bestond toen de aanmaning werd gegeven; die regel
blijft gelden ook al wordt het bestaan van de schuld betwist (Art. 1153, derde lid
Burgerlijk Wetboek.)
16 april 2009
C.2007.0604.F
nr. 254
Aard – Verschuldigd karakter – Vergoeding van zaakschade – Raming na schadegeval –
Schuld.
Wanneer de verzekeringsovereenkomst voorziet in de verplichting om zaakschade te
betalen en die verplichting na de totstandkoming van het schadegeval moet worden
geraamd, vormt die verplichting, vóór de raming ervan, geen sommenschuld zodat de
moratoire interest niet verschuldigd is vanaf de totstandkoming van het schadegeval of
vanaf de ingebrekestelling. (Art. 1153 Burgerlijk Wetboek.)
11 juni 2009
C.2008.0196.F
nr. 396
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Wet betalingsachterstand – Toepassingsgebied – Doel.
De Wet Betalingachterstand, die beoogt de achterstand tegen te gaan van contractuele
betalingsverplichtingen die strekken tot vergoeding voor geleverde goederen en diensten,
is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties, doch is niet
van toepassing op betalingsverplichtingen die strekken tot vergoeding van schade wegens
de ontbinding of beëindiging van overeenkomsten die dergelijke transacties tot voorwerp
hebben. (Artikelen 2.1 en 3 Wet 2 aug. 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties.)
5 november 2009
C.2008.0520.N
nr. 642

COMPENSATOIRE INTERESTEN
Aanvangsdatum – Bepaling door de feitenrechter.
Bij gebreke aan precisering van de aanvangsdatum in de vordering tot betaling van
vergoedende intrest en bij ontstentenis van verweer daaromtrent, bepaalt de rechter vrij de
aanvangsdatum van de vergoedende intrest, die echter niet voor het ontstaan van de
schade mag liggen (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
21 april 2009
P.2008.1789.N
nr. 262
Bepaling van de rentevoet – Verschuldigd hoofdbedrag niet aangepast – Bevoegdheid van
de rechter.
In geval van veroordeling tot betaling van een op de dag van de uitspraak niet aangepast
bedrag, raamt de rechter, die compensatoire interesten moet toekennen voor zowel het
herstel van de schade voortvloeiend uit de vertraging bij de toekenning van de
vergoeding, als voor de schade die door muntontwaarding is veroorzaakt, op
onaantastbare wijze de rentevoet die de voormelde vergoeding moet verzekeren
30 september 2009
P.2008.1102.F
nr. 535
Bepaling van de rentevoet – Verschuldigd hoofdbedrag niet aangepast – Verplichting van
de rechter.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de rechter om compensatoire interesten tegen
de wettelijke rentevoet toe te kennen, wanneer hij het verschuldigde hoofdbedrag niet
aanpast.
30 september 2009
P.2008.1102.F
nr. 535

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Internationale koop van roerende zaken – Uitsluiting – Gewijzigde omstandigheden –
Heronderhandeling – Begrip – Verhindering – Aansprakelijkheid – Contractuele
tekortkoming – Gevolg.
Inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken kunnen gewijzigde
omstandigheden die niet redelijkerwijze voorzienbaar waren bij de contractssluiting en die
onmiskenbaar van aard zijn om de last van de uitvoering van de overeenkomst te
verzwaren, onder omstandigheden, een verhindering buiten haar macht uitmaken
waardoor een partij niet aansprakelijk is voor haar tekortkoming in de nakoming van een
van haar verplichtingen; de contractpartij die een beroep doet op zulke gewijzigde
omstandigheden waardoor het contractuele evenwicht fundamenteel wordt verstoord is
ook gerechtigd om de heronderhandeling van de overeenkomst te vorderen. (Art. 79,
eerste lid Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten
betreffende Roerende Zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980.)
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19 juni 2009

C.2007.0289.N

nr. 422

Internationale organisaties – Artikel 6.1 – Voorwaarden – Beoordeling – Rechtstoegang –
Vrijstelling van rechtsvervolging – Artikel 6 – Verdrag Rechten van de Mens –
Beperkingen.
De regel van de vrijstelling van rechtsvervolging van de internationale organisaties streeft
een gewettigd doel na; om te bepalen of de aantasting van de basisrechten aanvaardbaar is
in het licht van artikel 6.1, moet, overeenkomstig de rechtspraak van het E.V.R.M.,
worden onderzocht of de persoon tegen wie de vrijstelling van rechtsvervolging wordt
aangevoerd, over andere redelijke rechtsmiddelen beschikt om de hem bij het Verdrag
gewaarborgde rechten op een efficiënte wijze te vrijwaren (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 december 2009
S.2004.0129.F
nr. 773
Internationale organisaties – Artikel 6.1 – Rechtstoegang – Immuniteit van
tenuitvoerlegging – Artikel 6 – Verdrag Rechten van de Mens – Beperkingen.
Om te bepalen of de aantasting van de basisrechten kan worden aangenomen in het licht
van art. 6.1, moet overeenkomstig de rechtspraak van het E.H.R.M. onderzocht worden of
de persoon tegen wie de immuniteit van tenuitvoerlegging wordt aangevoerd, over andere
redelijke rechtsmiddelen beschikt om de hem bij het Verdrag gewaarborgde rechten op
een efficiënte wijze te vrijwaren. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 december 2009
C.2003.0328.F
nr. 768

JAARLIJKSE VAKANTIE
Vakantiegeld – Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid – Forfaitaire wettelijke
schadevergoeding – Onderscheiden stelsels – Verplichting van de werkgever – Bedienden
– Arbeidsongeval.
De verplichting om het vakantiegeld te betalen aan een bediende die tijdelijk volledig
arbeidsongeschikt is t.g.v. een arbeidsongeval, houdt geen verband met de in de
Arbeidsongevallenwet bepaalde schadevergoeding; die verplichting rust op de werkgever.
(Artikelen 1, eerste lid, 1°, en 11 Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971; Artikelen 38, 41, 43, 1°, a) K.B. 30 maart
1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie.)
9 maart 2009
C.2007.0511.F
nr. 181
Vakantiegeld – Veranderlijk loon – Enkel en dubbel vakantiegeld – Bediende –
Berekening.
Het enkele vakantiegeld dat verdiend werd gedurende de twaalf maanden die voorafgaan
aan de maand waarin de vakantie wordt genomen, kan niet worden uitgesloten uit de
berekening van het enkele en het dubbele vakantiegeld van de bediende wiens loon
veranderlijk is (Art. 19, § 1 K.B. 28 nov. 1969; Artikelen 39, 41 en 42 K.B. 30 maart
1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie.)
29 juni 2009
S.2005.0052.F
nr. 448

JACHT
Jachtrecht – Eigenaar van een perceel – Wettelijk verbod op het jachtrecht – Houder van
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het jachtrecht.
De eigenaar van een perceel waarop volgens de wet of een verordening niet gejaagd mag
worden, is, ondanks dat eigendomsrecht, geen houder van een jachtrecht op dat perceel en
kan, bijgevolg, krachtens de voormelde bepaling evenmin aansprakelijk gesteld worden
voor de schade die berokkend wordt door het in die bepaling bedoelde wild (Art. 1, eerste
lid Wet 14 juli 1961.)
14 september 2009
C.2008.0091.F
nr. 496

JEUGDBESCHERMING
Gerechtelijke bescherming – Ouderlijk gezag – Ontzetting – Maatschappelijk onderzoek –
Facultatief karakter – Maatregelen – Ouders.
Aan de rechtszitting over de door het parket gevorderde beschermende maatregelen moet
niet noodzakelijk een voorbereidende fase voorafgaan; het maatschappelijk onderzoek
verliest dus zijn facultatief karakter niet omdat de door het parket gevorderde
beschermingsmaatregel een ontzetting uit de ouderlijke macht is. (Artikelen 32 en 50,
tweede lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
20 mei 2009
P.2009.0605.F
nr. 333
Draagwijdte – Artikel 55, derde lid, Jeugdbeschermingswet – Maatschappelijk en
medisch–psychologisch onderzoek.
Artikel 55, derde lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat de stukken die betrekking hebben
op de persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft, niet aan hem
noch aan de burgerlijke partij mogen worden medegedeeld; de algemene opzet van die
bepaling houdt in dat die onderzoeken uitsluitend kunnen gebruikt worden voor het doel
waarvoor ze zijn uitgevoerd, zodat het uitgesloten is dat een ouder van de minderjarige
die stukken als verweer kan aanwenden tijdens een strafvervolging tegen hem of haar
30 juni 2009
P.2009.0308.N
nr. 451
Wettigheid – Aanwending van gegevens uit de maatschappelijke en medisch–
psychologische onderzoeken – Vervolging van een ouder wegens onttrekking van het kind
aan de persoon aan wie het is toevertrouwd – Maatschappelijk en medisch–psychologisch
onderzoek.
Artikel 55, derde lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat de stukken die betrekking hebben
op de persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft, niet aan hem
noch aan de burgerlijke partij mogen worden medegedeeld; de algemene opzet van die
bepaling houdt in dat die onderzoeken uitsluitend kunnen gebruikt worden voor het doel
waarvoor ze zijn uitgevoerd, zodat het uitgesloten is dat een ouder van de minderjarige
die stukken als verweer kan aanwenden tijdens een strafvervolging tegen hem of haar
30 juni 2009
P.2009.0308.N
nr. 451
Uitoefening – Tijdstip – Voorlopige tenuitvoerlegging – Minderjarige van meer dan
zestien en minder dan achttien jaar oud – Uithandengeving – Prerogatief van het
openbaar ministerie – Jeugdrechter.
Wanneer de jeugdrechtbank de voorlopige tenuitvoerlegging niet beveelt van de
beslissing tot uithandengeving die zij met toepassing van art. 57bis, § 1,
Jeugdbeschermingswet heeft genomen, kunnen de prerogatieven die deze beslissing aan
het openbaar ministerie verleent, worden uitgeoefend zodra het vonnis kracht van
gewijsde heeft.
9 september 2009
P.2009.1358.F
nr. 487
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Persoonlijke bevoegdheid – Beslissing tot onttrekking – Correctionaliseerbare misdaad of
wanbedrijf – Bevoegd vonnisgerecht – Kamer van de jeugdrechtbank, met bijzondere
samenstelling, bestaande uit drie rechters – Vervolgingen tegen een minderjarige en
tegen meerderjarigen – Jeugdrechtbank – Samenhang.
Feiten die tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank behoren, kunnen niet samenhangend
zijn met feiten waarvoor de correctionele rechtbank bevoegd is, aangezien samenhang
veronderstelt dat een zelfde rechter bevoegd is om over alle hem voorgelegde feiten
uitspraak te doen
4 november 2009
P.2009.1390.F
nr. 637
Toepassing in de tijd – Persoonlijke bevoegdheid – Beslissing tot onttrekking –
Correctionaliseerbare misdaad of wanbedrijf – Bevoegd vonnisgerecht – Kamer van de
jeugdrechtbank, met bijzondere samenstelling, bestaande uit drie rechters – Artikelen 76,
vijfde lid, en 97, § 1, 7°, Ger.W. – Jeugdrechtbank.
De artikelen 76, vijfde lid, en 97, § 1, 7°, Ger.W., krachtens welke de personen ten
aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is genomen overeenkomstig de
Jeugdbeschermingswet, worden berecht, ingeval van een correctionaliseerbare misdaad of
een wanbedrijf, door een kamer bestaande uit drie rechters van de jeugdrechtbank,
samengesteld zoals in art. 78, derde lid, van het voormelde wetboek is bepaald, zijn van
toepassing op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken aan de
instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn, en behoudens de
uitzonderingen bij de wet bepaald (Art. 3 Strafwetboek.)
4 november 2009
P.2009.1390.F
nr. 637

KIND
Beoordeling – Belang van het kind – Recht op persoonlijk contact – Bijzondere affectieve
band – Derde.
Als blijkt dat de verzoeker tot toekenning van het recht op persoonlijk contact met het
kind een bijzondere affectieve band heeft met het kind maar dat een affectieve band van
het kind met de verzoeker niet of niet meer bestaat, komt het aan de jeugdrechtbank toe na
te gaan of de toekenning van een persoonlijk contact in het belang is van het kind. (Art.
3.1 Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989; Art. 375bis
Burgerlijk Wetboek.)
16 januari 2009
C.2007.0563.N
nr. 41

KOOP
Leveringsplicht – Niet–conforme levering – Rechten van de koper – Sanctie.
De koper die zich op de niet–conforme levering van de verkochte zaak beroept en, ook al
kan hij de betaling van de koopprijs geheel of gedeeltelijk opschorten op grond van de
exceptie van niet–uitvoering, de ontbinding van de overeenkomst niet vordert, vermag
niet én de verkoopprijs niet te betalen én tezelfdertijd schadevergoeding te vorderen tot
herstel van de geleverde zaak. (Artikelen 1184, 1604 en 1650 Burgerlijk Wetboek.)
15 mei 2009
C.2008.0531.N
nr. 323
Internationale koop van roerende zaken – Uitsluiting – Gewijzigde omstandigheden –
Heronderhandeling – Begrip – Verhindering – Aansprakelijkheid – Contractuele
tekortkoming – Gevolg.
Inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken kunnen gewijzigde
omstandigheden die niet redelijkerwijze voorzienbaar waren bij de contractssluiting en die
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onmiskenbaar van aard zijn om de last van de uitvoering van de overeenkomst te
verzwaren, onder omstandigheden, een verhindering buiten haar macht uitmaken
waardoor een partij niet aansprakelijk is voor haar tekortkoming in de nakoming van een
van haar verplichtingen; de contractpartij die een beroep doet op zulke gewijzigde
omstandigheden waardoor het contractuele evenwicht fundamenteel wordt verstoord is
ook gerechtigd om de heronderhandeling van de overeenkomst te vorderen. (Art. 79,
eerste lid Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten
betreffende Roerende Zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980.)
19 juni 2009
C.2007.0289.N
nr. 422
Vernietiging – Koopprijs – Door de koper geleden schade – Omvang.
De koopprijs, die in geval van een vernietigde koopovereenkomst het voorwerp uitmaakt
van de restitutieplicht, kan deel uitmaken van de door de koper geleden schade, zolang de
restitutie niet heeft plaatsgevonden.
24 september 2009
C.2008.0617.N
nr. 525
Vernietiging – Verkoop van andermans zaak – Door de koper geleden schade –
Instrumenterende notaris – Aansprakelijkheid.
Wanneer een verkoop van een andermans zaak mede tot stand is gekomen door de fout
van de instrumenterende notaris, dan is deze notaris mede aansprakelijk voor de schade
die de koper ten gevolge van de vernietiging van de koop heeft geleden. (Art. 1599
Burgerlijk Wetboek.)
24 september 2009
C.2008.0617.N
nr. 525

KOOPHANDEL. KOOPMAN
Uitwinningsvergoeding – Draagwijdte – Toepasselijkheid – Wet betalingsachterstand –
Handelsagentuurovereenkomst.
De in de artikelen 20 en 21 van de wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst
bedoelde uitwinningsvergoeding strekt ertoe het verlies van cliënteel te compenseren en
heeft derhalve een vergoedend karakter; de uitwinningsvergoeding, wettelijk verschuldigd
aan de handelsagent na de beëindiging van de agentuurovereenkomst, is derhalve niet
onderworpen aan de dwingende bepalingen van de wet betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties. (Artikelen 20, eerste lid, en 21 Wet 13 april
1995.)
29 oktober 2009
C.2008.0448.N
nr. 627
Uitwinningsvergoeding – Handelsagentuurovereenkomst – Beoordeling – Relevante
omstandigheden – Opdracht van de rechter – Einde.
Bij de beoordeling van de omvang van de uitwinningsvergoeding waarop de handelsagent
recht heeft na de beëindiging van de overeenkomst wanneer hij de principaal nieuwe
klanten heeft aangebracht of wanneer hij de zaken met de bestaande klanten aanzienlijk
heeft uitgebreid, voor zover dit de principaal nog aanzienlijke voordelen kan opleveren,
mag de rechter rekening houden met alle omstandigheden waarover hij op het ogenblik
van zijn uitspraak beschikt; hij mag ook rekening houden met de feiten en
omstandigheden die de bestendigheid van de relatie tussen de principaal en het cliënteel
beïnvloeden, voor zover die niet toerekenbaar zijn aan de principaal (Art. 20 Wet 13 april
1995.)
5 november 2009
C.2008.0520.N
nr. 642
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Aard – Uitwinningsvergoeding – Handelsagentuurovereenkomst – Einde.
De uitwinningsvergoeding waarop de handelsagent recht heeft na de beëindiging van de
overeenkomst wanneer hij de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of wanneer hij
de zaken met de bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid, voor zover dit de
principaal nog aanzienlijke voordelen kan opleveren, strekt ertoe het verlies van cliënteel
te compenseren en heeft derhalve een vergoedend karakter. (Art. 20 Wet 13 april 1995.)
5 november 2009
C.2008.0520.N
nr. 642

KORT GEDING
Voorzitter van de rechtbank van koophandel – Bevoegdheid – Vordering tot terugkoop
van aandelen.
De materiële bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel die zitting
houdt als in kort geding in een rechtspleging tot terugkoop van aandelen, in aandelen
converteerbare obligaties of warrants, omvat niet de toekenning van schadevergoeding.
(Art. 642, eerste lid Wetboek van vennootschappen.)
19 februari 2009
C.2007.0171.F
nr. 139
Beoordelingsvrijheid – Voorlopige maatregel – Rechtmatig belang.
Het staat de rechter in kort geding te oordelen of de eiser, die op grond van spoed een
voorlopige maatregel vraagt, een rechtmatig belang heeft om die maatregel te verkrijgen;
hij geniet bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het belang over een grote mate
van vrijheid; die beoordeling blijft overeind indien hij hierbij geen normen betrekt die zijn
beoordeling naar redelijkheid niet kunnen schragen (Art. 584, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0127.N
nr. 142
Subjectief recht – Administratie – Bevoegdheid – Aantasting – Discretionaire macht.
De rechterlijke macht is bevoegd om elke onrechtmatige aantasting van een subjectief
recht waaraan de administratieve overheid zich schuldig maakt in de uitoefening van haar
discretionaire macht, te voorkomen of te herstellen; ook de rechter in kort geding is
hiertoe bevoegd binnen de perken van de wet (Art. 144 Grondwet 1994; Art. 584
Gerechtelijk Wetboek.)
26 maart 2009
C.2007.0583.F
nr. 218
Verweerder aan wie een voorlopige maatregel is opgelegd – Hoger beroep van de
verweerder – Tijdstip – Bevoegdheid van de rechter – Beoordeling – Devolutieve kracht –
Omvang.
Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen de beschikking waarbij
hem een voorlopige maatregel werd opgelegd, moet de appelrechter geen uitspraak doen
over de gevorderde en toegekende maatregel op grond van de ogenschijnlijke rechten van
partijen, maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op grond van het spoedeisend
karakter van de zaak, dat immers moet worden beoordeeld op het ogenblik van die
uitspraak (Artikelen 584, tweede lid, en 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
17 april 2009
C.2008.0329.N
nr. 255
Voorlopige maatregel – Spoedeisendheid – Beoordeling door de rechter in hoger beroep
– Gebrek – Criteria.
Het gebrek aan spoedeisend karakter van de zaak op het ogenblik van de uitspraak in
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hoger beroep kan blijken uit het feit dat de gevorderde en door de eerste rechter opgelegde
dringende en voorlopige maatregel ondertussen is uitgevoerd. (Art. 584, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
17 april 2009
C.2008.0329.N
nr. 255
Hoger beroep – Voorlopige maatregelen – Taak van de rechter in hoger beroep –
Voorwerp van het hoger beroep – Devolutieve kracht.
Uit de devolutieve kracht van het hoger beroep volgt dat de rechter, die van het hoger
beroep tegen een vonnis dat betreffende voorlopige maatregelen in kort geding is gewezen
kennis neemt, niet oordeelt als een cassatierechter van die uitspraak en dat het voorwerp
van het hoger beroep aldus niet de wettigheid van die uitspraak is maar de zaak zelf.
(Artikelen 584, tweede lid, en 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
17 april 2009
C.2008.0329.N
nr. 255
Gevolg – Voorlopig karakter – Intrekking of wijziging – Maatregelen.
Het voorlopig karakter van de maatregelen die de kortgedingrechter neemt, laat hem toe
die maatregelen in te trekken of te wijzigen wanneer zich nieuwe of gewijzigde
omstandigheden voordoen (Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
24 april 2009
C.2007.0368.N
nr. 276
Tijdstip – Beoordeling – Spoedeisend karakter.
Het spoedeisend karakter wordt door de kortgedingrechter beoordeeld op het ogenblik van
zijn uitspraak (Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
24 april 2009
C.2007.0368.N
nr. 276
Deskundigenonderzoek – Beoordeling – Spoedeisend karakter – Incident.
Wanneer de kortgedingrechter dient te oordelen nopens een incident bij de uitvoering van
een door hem bevolen deskundigenonderzoek, is het geschil zelf nopens de gevorderde
voorlopige maatregelen niet bij hem aanhangig; hij heeft in die omstandigheden niet te
oordelen over het spoedeisend karakter van de gevorderde maatregelen. (Art. 973, eerste
lid Gerechtelijk Wetboek.)
24 april 2009
C.2007.0368.N
nr. 276

LANDBOUW
Wettigheid – Dioxinecrisis – Verzaking aan elke schadevordering tegen de Staat –
Bepaalde schade – Voorwaarde – Vergoeding.
De Dioxinewet en de uitvoeringsbesluiten moeten gekaderd worden in het door de
Europese Commissie opgelegde verbod van overcompensatie en de budgettaire
mogelijkheden van de Belgische Staat; het feit dat slechts bepaalde schade van de
ondernemingen wordt vergoed, sluit aldus niet uit dat de vergoeding afhankelijk wordt
gesteld van verzaking aan alle schade die van de Belgische Staat zou kunnen gevorderd
worden. (Art. 16 Wet 3 dec. 1999; Art. 5, vierde lid K.B. 25 jan. 2000 tot instelling van
een vergoedingsregeling voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die
zich op het Belgisch grondgebied bevinden; Art. 7, eerste lid K.B. 25 jan. 2000 tot
instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige
voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.)
15 mei 2009
C.2008.0489.N
nr. 322
Bevoegdheid van de Koning – Wettigheid – Dioxinecrisis – Staatssteun – Dioxinewet –
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Van landbouwbedrijven onderscheiden bedrijven – Verzaking aan elk recht en aan elke
vordering tegen de Staat – Voorwaarde – Schade.
De Koning, die de bevoegdheid heeft zelf de modaliteiten van de mogelijke vergoeding te
regelen, kan ook voor de van de landbouwbedrijven onderscheiden ondernemingen,
rekening houdende met de budgettaire gevolgen en het vermijden van de door de
Europese Commissie verboden overcompensatie, en voor het toekennen van de
vergoeding aan ondernemingen wier producten van dierlijke oorsprong zijn vernietigd, in
beslag genomen of uit de handel genomen ingevolge maatregelen die de Belgische
overheid heeft genomen in het kader van de dioxinecrisis, de voorwaarde opleggen van
een onherroepelijke verzaking zonder voorbehoud aan elk recht en aan elke vordering
tegen de Staat wegens de door de dioxinecrisis geleden schade. (Art. 16 Wet 3 dec. 1999;
Art. 5, vierde lid K.B. 25 jan. 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling voor
sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die zich op het Belgisch grondgebied
bevinden; Art. 7, eerste lid K.B. 25 jan. 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling
naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke
oorsprong.)
15 mei 2009
C.2008.0489.N
nr. 322

LASTER EN EERROOF
Vereiste – Lasterlijke aangifte.
Het misdrijf van lasterlijke aangifte vereist een spontane daad van de verdachte die op
eigen initiatief vrijwillig en ongedwongen aangifte doet. (Art. 445 Strafwetboek.)
24 november 2009
P.2009.1060.N
nr. 693

LASTGEVING
Gemeenschap en Gewest – Verlenen van toelagen aan het IWONL – Statutaire opdracht
van IWONL – Toekennen van beurzen – Lastgeving.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat met opdrachten die het Instituut tot Aanmoediging van
het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL) als "lasthebber"
van een Gemeenschap of Gewest heeft uitgevoerd, worden bedoeld: de statutaire
opdrachten, zoals het verlenen van toelagen of beurzen, die het Instituut na de
regionalisering van het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid verder heeft
uitgevoerd met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek in aangelegenheden die tot de
bevoegdheid van de Gemeenschappen of Gewesten behoren, en dit met financiële
middelen ter beschikking gesteld door de Gemeenschappen en Gewesten. Met lastgeving
heeft de wetgever aldus een bevoegdheidsdelegatie bedoeld. (Art. 74, § 3, tweede lid Wet
6 aug. 1993.)
5 oktober 2009
S.2007.0080.N
nr. 553

LEVENSONDERHOUD
Ouderlijke onderhoudsverplichting – Ontvangstmachtiging – Toekenning door de rechter.
Uit artikel 203ter van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de rechter alleen dan een
ontvangstmachtiging zal toekennen wanneer de schuldenaar de verplichting niet nakomt
of dreigt niet na te komen. (Art. 203ter Burgerlijk Wetboek.)
23 januari 2009
C.2008.0128.N
nr. 60
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Bijdrage in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van de gemeenschappelijke –
Stelsel van gelijkmatig verdeelde huisvesting – Kinderbijslag – Bepaling.
In geval van gelijkmatig verdeelde huisvesting blijven de ouders verplicht, naar
evenredigheid van hun mogelijkheden, te zorgen voor het levensonderhoud, het toezicht,
de opvoeding en de opleiding van hun kinderen; de rechter mag niet, zonder na te gaan
welke inkomsten en mogelijkheden de partijen hebben, beslissen dat de moeder de helft
van de kinderbijslag die zij heeft ontvangen moet terugbetalen aan de vader, louter op
grond dat de partijen vallen onder een regeling van gelijkmatig verdeelde huisvesting.
(Artikelen 203 en 203bis Burgerlijk Wetboek.)
5 maart 2009
C.2008.0078.F
nr. 175
Verband – Ouders t.o.v. kinderen – Ontheffing of vermindering – Eerbied voor het
privéleven en het gezinsleven – Voorwaarde.
De omstandigheid dat, wanneer hij die het levensonderhoud verstrekt tot zodanige staat
komt dat hij het geheel of gedeeltelijk niet meer kan verschaffen, hetzij voor het geheel,
hetzij voor een gedeelte, ontheffing of vermindering ervan gevorderd kan worden, sluit de
toepassing niet uit van de algemene regel, volgens welke de uitkeringsplichtige zich niet
vrijwillig in een situatie mag stellen die het hem mogelijk maakt aan zijn wettelijke
verplichting te ontsnappen (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 203, § 1, eerste lid, 203bis,
en 209 Burgerlijk Wetboek; Art. 17 Internationaal Verdr. 19 dec. 1966 inzake
burgerrechten en politieke rechten; Art. 22 Grondwet 1994.)
24 april 2009
C.2008.0136.N
nr. 279
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Onderhoudsuitkering – Vaststelling –
Echtgenoot – Behoefte – Raming – Voorlopige maatregelen – Echtscheidingsprocedure –
Begrip.
Het bedrag van de onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 1280 Ger.W. wordt
toegekend, moet worden vastgesteld met inachtneming van de behoeften en de inkomsten
van elk der echtgenoten en moet derwijze worden geraamd dat de uitkeringsgerechtigde
echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden die hij zou hebben gehad indien er
geen scheiding was geweest (Art. 213 Burgerlijk Wetboek; Art. 1280 Gerechtelijk
Wetboek.)
15 juni 2009
C.2008.0266.F
nr. 404
Uitkering na echtscheiding – Vordering – Echtscheiding op grond van bepaalde feiten –
Beperking in de tijd.
De rechter die aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen een uitkering
toekent op grond van art. 301 B.W., kan die maatregel beperken in de tijd, hetgeen de
vaststelling impliceert dat die echtgenoot, gelet op zijn inkomsten en mogelijkheden, na
verloop van die bepaalde tijd in staat zal zijn zelf in zijn bestaan te voorzien op een
gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven (Art. 301 Burgerlijk Wetboek.)
18 september 2009
C.2008.0333.F
nr. 510
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Onderhoudsuitkering – Vaststelling –
Gevolgen t.a.v. de goederen – Levensstandaard tijdens het huwelijk – Bedrag – Criteria.
Bij het vaststellen van het bedrag van de onderhoudsuitkering na echtscheiding kan de
rechter m.n. rekening houden met de levensstandaard van de partijen tijdens het huwelijk
(Art. 301, § 3, eerste en tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
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12 oktober 2009

C.2008.0524.F

nr. 572

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Onderhoudsuitkering – Vaststelling – Staat
van behoeftigheid – Terugval van economische situatie – Gevolgen t.a.v. de goederen –
Bedrag.
Bij het vaststellen van het bedrag van de onderhoudsuitkering na echtscheiding houdt de
rechter niet alleen rekening met de terugval van de economische situatie van de
begunstigde t.g.v. de keuzes die de echtgenoten tijdens het samenleven hebben gemaakt,
maar ook met de aanzienlijke terugval van zijn economische situatie t.g.v. de
echtscheiding (Art. 301, § 3, eerste en tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
12 oktober 2009
C.2008.0524.F
nr. 572

LOON
RECHT OP LOON
Loonbegrip in de Loonbeschermingswet – Gift.
Uit de omschrijving van het loonbegrip in de Loonbeschermingswet volgt echter dat van
een gift slechts sprake kan zijn wanneer het voordeel niet is toegekend wegens de ter
uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid en dus niet ingevolge de
dienstbetrekking, maar bij gelegenheid van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst,
naar aanleiding van een arbeidsonderbreking of wegens bijzondere omstandigheden zoals
de persoonlijke genegenheid of de waardering van de werkgever of van een andere
gebeurtenis in het persoonlijk leven of dat van de familie van de werknemer. (Art. 2 Wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.)
5 januari 2009
S.2008.0064.N
nr. 4
Loon als berekeningsbasis voor socialezekerheidsbijdragen – Giften – Toepassing.
Waar betalingen door de werkgever aan zijn werknemer gedaan, in beginsel beschouwd
worden als betalingen verschuldigd ingevolge de dienstbetrekking, dus als loon waarop de
sociale zekerheidsbijdragen worden berekend, heeft de wetgever evenwel de bedoeling
gehad de door de werkgever aan de werknemer toegekende giften uit te sluiten van het
begrip loon. (Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers.)
5 januari 2009
S.2008.0064.N
nr. 4

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
Bevoegd orgaan – Raad voor maatschappelijk welzijn – Vordering in rechte.
De beslissing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om in rechte op te
treden en hoger beroep in te stellen, wordt genomen door de raad voor maatschappelijk
welzijn. (Artikelen 24, 28, § 1, vierde lid, en 115, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.)
26 januari 2009
S.2008.0115.F
nr. 65
Opdrachten – Toekenning – Algemene opdracht – Voorwaarden – Gevolgen – Recht op
betaling – Hulpverzoeker – Maatschappelijke dienstverlening – Overlegging – Bewijs –
Datum.
Wanneer een hulpverzoeker de voorwaarden voor toekenning van maatschappelijke
dienstverlening vervult, hangt het recht van betaling ervan niet af van de datum waarop
hij het bewijs daarvan heeft overgelegd (Art. 1, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976
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betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.)
9 februari 2009
S.2008.0090.F

nr. 106

Verplichting – Opdrachten – Algemene opdracht – Onmiddellijke geneeskundige
verzorging – Grenzen.
Uit de bepalingen van de O.C.M.W.–wet, zoals zij op de feiten van toepassing is, na de
opheffing van artikel 58 van die wet door de W. 22 feb. 1998, kan niet worden afgeleid
dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de onvoorwaardelijke verplichting
heeft om hulp te verlenen aan eenieder die onmiddellijke geneeskundige verzorging nodig
heeft
9 maart 2009
C.2007.0226.F
nr. 180
Verzuim – Vreemdelingen – Toekenning – Maatschappelijke hulp – Illegaal verblijf –
Minderjarig kind – Onderhoudsplicht – Huisvesting in een federaal opvangcentrum –
Geïndividualiseerd opvangproject – Voorwaarde – Ouders – Aanvaarding.
Alleen het federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers heeft tot opdracht
materiële hulp, met inbegrip van huisvesting, te verstrekken en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn moet het Agentschap pas op de hoogte brengen dat de aanvrager
die hulp kan genieten indien deze zich ertoe verbonden heeft de huisvesting in een
federaal opvangcentrum te aanvaarden (Art. 57, § 2, eerste en tweede lid Organieke Wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Artikelen 4,
tweede lid, en 7 K.B. 24 juni 2004.)
15 juni 2009
S.2008.0057.F
nr. 407
Recht op maatschappelijke integratie – Onderzoek door het O.C.M.W. – Houding van de
aanvrager.
Uit artikel 19 van de Leefloonwet volgt dat de toekenning van het recht op
maatschappelijke integratie afhankelijk is van de resultaten van het onderzoek van de
aanvraag waaraan de aanvrager zijn medewerking moet verlenen, zodat het O.C.M.W. de
toekenning van het recht op maatschappelijke integratie kan weigeren voor de periode dat
het niet over de nodige elementen beschikt om het onderzoek naar de aanvraag te voeren
als gevolg van een gemis aan medewerking van de aanvrager. (Art. 19 Wet 26 mei 2002
betreffende het recht op maatschappelijke integratie.)
30 november 2009
S.2009.0019.N
nr. 710

MACHTEN
UITVOERENDE MACHT
Begrip – Administratieve overheid – Discretionaire macht.
Wanneer de administratieve overheid een beslissing neemt op grond van haar
discretionaire macht, beschikt zij over een beoordelingsvrijheid die het haar binnen de
perken van de wet mogelijk maakt om zelf de wijze van uitoefening van haar bevoegdheid
te bepalen en de oplossing te kiezen die haar het meest geschikt voorkomt (Art. 144
Grondwet 1994; Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.)
26 maart 2009
C.2007.0583.F
nr. 218
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RECHTERLIJKE MACHT
Beoordeling van administratieve
Beoordelingsbevoegdheid.

sanctie

–

Beoordeling

van

misdrijf

–

De rechter die de oplegging van een administratieve sanctie beoordeelt, heeft volle
rechtsmacht om deze in feite en in rechte te toetsen; bovendien heeft hij dezelfde
bevoegdheid als deze die de administratieve overheid ten aanzien van die sanctie heeft,
om deze kwijt te schelden of te verminderen; de rechter die een misdrijf beoordeelt moet
in beginsel de bij de wet bepaalde straffen opleggen, zulks binnen de grenzen die de wet
bepaalt
3 maart 2009
P.2008.1451.N
nr. 166
Subjectief recht – Administratie – Bevoegdheid – Aantasting – Discretionaire macht.
De rechterlijke macht is bevoegd om elke onrechtmatige aantasting van een subjectief
recht waaraan de administratieve overheid zich schuldig maakt in de uitoefening van haar
discretionaire macht, te voorkomen of te herstellen; ook de rechter in kort geding is
hiertoe bevoegd binnen de perken van de wet (Art. 144 Grondwet 1994; Art. 584
Gerechtelijk Wetboek.)
26 maart 2009
C.2007.0583.F
nr. 218
In ruste gestelde magistraat.
De magistraat van de rechterlijke orde die in ruste wordt gesteld omdat hij de daartoe bij
de wet bepaalde leeftijd heeft bereikt, blijft bekleed met zijn ambt ook al oefent hij het
niet langer daadwerkelijk uit (Art. 152 Grondwet 1994.)
7 mei 2009
D.2008.0002.F
nr. 301
Herstelvordering – Stedenbouw – Herstelbeleid – Keuzemogelijkheid – Appreciatie– en
beleidsbevoegdheid van het bestuur – Gevolg voor de rechter – Strafzaken.
Artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 geeft het bestuur de bevoegdheid een herstelbeleid
te voeren: het bestuur beslist of het al dan niet een herstelmaatregel zal vorderen en 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
voornoemd artikel 149 zijn bepaald; deze wettelijk bepaalde keuzemogelijkheid houdt een
appreciatie– en beleidsbevoegdheid in voor het bestuur en de rechter moet die krachtens
het beginsel der scheiding der machten, zoals vervat in de artikelen 36, 37 en 40
Grondwet, eerbiedigen
24 november 2009
P.2009.0278.N
nr. 689

MAKELAAR
Cassatieberoep – Uitvoerende kamer – Artikel 6.1 – Kamer van beroep – Beroepsinstituut
voor de dienstverlenende intellectuele beroepen – Kennisname van de zaak –
Rechtskundig assessor – Eisers – Rechtskundig assessor samen met de voorzitter van de
Nationale Raad – Rechtspleging voor het Hof – Tuchtzaken – Verdrag Rechten van de
Mens – Eerlijk proces – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars – Gevolg.
Wanneer de vraag rijst in welke mate het met het recht op een eerlijk proces bestaanbaar
is dat degene die als partij cassatieberoep instelt samen met de voorzitter van de Nationale
Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars tegen de uitspraak van de kamer
van beroep, in dezelfde zaak voorheen als rechtskundig assessor de uitvoerende kamer
bijstond bij de rechtsprekende beslissing in eerste aanleg, stelt het Hof de zaak uit op een
latere datum teneinde partijen toe te laten omtrent deze vraag standpunt in te nemen (Art.
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6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 9, §§ 4 en 7 Kaderwet 3 aug. 2007.)
30 januari 2009
D.2007.0021.N
nr. 82
Cassatieberoep – Uitvoerende kamer – Ontvankelijkheid – Artikel 6.1 – Kamer van
beroep – Beroepsinstituut voor de dienstverlenende intellectuele beroepen – Kennisname
van de zaak – Rechtskundig assessor – Eisers – Rechtskundig assessor samen met de
voorzitter van de Nationale Raad – Tuchtzaken – Verdrag Rechten van de Mens – Eerlijk
proces – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
Met het recht op een eerlijk proces is niet bestaanbaar de bevoorrechte processuele positie
van diegene die als partij cassatieberoep instelt samen met de voorzitter van de Nationale
Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars tegen de uitspraak, van de Kamer
van Beroep, wanneer diezelfde persoon in dezelfde zaak als rechtskundig assessor de
uitvoerende kamer bijstond bij de rechtsprekende beslissing in eerste aanleg, ook al heeft
hij aan het beraad zelf niet deelgenomen en is hij geen lid in de enge zin van dit
rechtsplegend orgaan (Art. 9, §§ 4 en 7 Kaderwet 3 aug. 2007; Art. 1 K.B. 6 sept. 1993.)
24 april 2009
D.2007.0021.N
nr. 280

MERKEN
BENELUX–MERK
Bewijslast – Merk – Niet–gebruik – Gebruik.
Wanneer het door de eiser in vervallenverklaring aangevoerde niet–gebruik van het merk
waarschijnlijk voorkomt, kan de rechter de merkhouder belasten met het leveren van een
positief bewijs van gebruik
3 april 2009
C.2007.0447.N
nr. 235
Teken – Verplichting – Mogelijkheid – Prejudicieel geschil – Vraag om uitlegging –
Verval – Merk – Benelux–Verdrag intellectuele eigendom – Bescherming – Hof van
Cassatie – Benelux–Gerechtshof – Gebruik.
Wanneer een vraag om uitlegging voor het Hof van Cassatie rijst, waarvoor het Benelux–
Gerechtshof als enige bevoegd is om ze te beantwoorden, zoals de vraag of artikel 12
BMW, enerzijds, artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8
BVIE, zo moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het
eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen voor het gebruik
van dat teken ten aanzien van een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken
te gebruiken, stelt het Hof die vraag aan het Benelux–Gerechtshof
3 april 2009
C.2007.0447.N
nr. 235
Verband – Weigering tot inschrijving – Benelux–Verdrag intellectuele eigendom –
Weigeringsgronden – Beschrijvend woordmerk – Onderscheidend vermogen.
De in artikel 2.11.1.b en c B.V.I.E. vermelde weigeringsgronden zijn onafhankelijk van
elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek, maar er bestaat een samenhang tussen hun
respectieve werkingssfeer; met name om die reden mist een woordmerk dat kenmerken
van waren en diensten beschrijft in de zin van artikel 2.11.1.c B.V.I.E. noodzakelijkerwijs
elk onderscheidend vermogen met betrekking tot die waren of diensten in de zin van
2.11.1.b B.V.I.E. (Art. 2.11.1.b en c Benelux Merkenwet; Art. 3.1.b en c Richtlijn van de
Raad nr 89/104/EEG van 21 dec. 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
Lid–Staten.)
22 oktober 2009
C.2008.0411.N
nr. 603

– 224 –
Vereisten – Weigering tot inschrijving – Gebrek aan onderscheidend vermogen –
Benelux–Verdrag intellectuele eigendom.
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. 2.11.1.b en c Benelux Merkenwet;
Art. 3.1.b en c Richtlijn van de Raad nr 89/104/EEG van 21 dec. 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der Lid–Staten.)
22 oktober 2009
C.2008.0411.N
nr. 603

MILIEURECHT
Deskundigenonderzoek – Rechtsmacht van de rechter – Vordering tot staking.
Het deskundigenonderzoek mag enkel vaststellingen of een technisch advies betreffen; de
rechter, die, om verdere schade aan het leefmilieu te voorkomen, beveelt dat uitgevoerde
werken ongedaan worden gemaakt en de uitvoering van herstelwerken gelast, dient de
desgevallend hierbij in acht te nemen richtlijnen zelf te preciseren; hij kan de door hem
aangestelde deskundige niet gelasten richtlijnen uit te vaardigen die rechtstreeks bindend
zijn voor de partij die tot de uitvoering van de werken gehouden is (Art. 1, tweede lid
Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu;
Artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek.)
27 februari 2009
C.2007.0527.N
nr. 163
Verplichting tot beheer op de geëigende wijze – Toepassingsgebied – Waals Gewest –
Afvalstoffen.
De verplichting voor elke producent of houder van afvalstoffen, deze te beheren of te
laten beheren op een wijze die de schadelijke invloed ervan op water, lucht, bodem, flora
en fauna beperkt, geluids– en reukhinder voorkomt en, meer algemeen, geen schade aan
het milieu noch aan de gezondheid van de mens berokkent, is zowel toepasselijk op
bedrijven en vaklui die met de afvalverwerking zijn belast, als op particulieren. (Art. 7, §
2 Decr. Waalse Gewestraad 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen.)
22 april 2009
P.2008.1011.F
nr. 269
Bosdecreet – Toepassing van de bepalingen van het Bosdecreet – Bestemming als
bosgebied volgens het gewestplan – Kaalvlakte – Toepassing.
Uit artikel 3, §§ 1 en 2, 1°, van het Bosdecreet volgt dat de toepassing van de
voorschriften van het Bosdecreet op een perceel niet bepaald wordt door de indeling als
bosgebied in het gewestplan, maar door de feitelijke toestand van het perceel volgens de
kenmerken omschreven in voormeld artikel 3; een grondoppervlak kan slechts als
kaalvlakte in de zin van artikel 3, § 2, beschouwd worden mits deze voorheen met bos
bezet was. (Art. 3, §§ 1 en 2, 1° Bosdecreet 13 juni 1990.)
22 juni 2009
C.2008.0414.N
nr. 428
Aanduiding als beschermd
Schadevergoeding.

duingebied

–

Natuurbehoud

–

Bouwverbod

–

Uit het geheel van de bepalingen van artikel 52, § 1, eerste en tweede lid, artikel 54, § 1, 3
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en 4 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud en artikel 2, tweede lid, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 8 oktober 1996 en inzonderheid de aard, de
doelstelling en de berekeningswijze van de schadeloosstelling wegens
waardevermindering ingevolge het bouwverbod, volgt dat alleen de eigenaar of de houder
van een zakelijk recht op het goed aanspraak kan maken op een vergoeding voor de
geleden eigendomsbeperking. (Artikelen 52, § 1, eerste en tweede lid, 54, §§ 1, 3 en 4
Wet 12 juli 1973; Art. 2, tweede lid B.Vl.Reg. 8 okt. 1996 tot uitvoering van artikel 54
van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud.)
7 september 2009
C.2008.0494.N
nr. 482
Artikel 22 – Legaliteitsbeginsel – Milieuvergunningsdecreet – Zorgvuldigheidsplicht.
De bepaling van artikel 22 Milieuvergunningsdecreet is voor al degenen op wie de wet
toepasselijk kan zijn, voldoende nauwkeurig om willekeurige vervolgingen en
veroordelingen te vermijden; de omvang van voormelde zorgvuldigheidsplicht blijft niet
beperkt tot het naleven van de algemene of de bijzondere voorwaarden van de vergunning
noch moet zij vooraf bij ministerieel besluit worden gepreciseerd; deze
zorgvuldigheidsplicht is algemeen en omvat elke maatregel van voorzichtigheid of
voorzorg
15 september 2009
P.2009.0060.N
nr. 499
Artikel 22 – Milieuvergunningsdecreet – Omvang van de zorgvuldigheidsplicht –
Maatregelen ter voorkoming van schade, hinder en zware ongevallen.
De bepaling van artikel 22 Milieuvergunningsdecreet is voor al degenen op wie de wet
toepasselijk kan zijn, voldoende nauwkeurig om willekeurige vervolgingen en
veroordelingen te vermijden; de omvang van voormelde zorgvuldigheidsplicht blijft niet
beperkt tot het naleven van de algemene of de bijzondere voorwaarden van de vergunning
noch moet zij vooraf bij ministerieel besluit worden gepreciseerd; deze
zorgvuldigheidsplicht is algemeen en omvat elke maatregel van voorzichtigheid of
voorzorg
15 september 2009
P.2009.0060.N
nr. 499
Artikel 22 – Milieuvergunningsdecreet – Voorkoming van schade, hinder en zware
ongevallen – Geluidshinder – Omvang van de zorgvuldigheidsplicht.
Het gegeven dat derden, met name huurders van een feestzaal, hinder veroorzaken belet
niet dat ingevolge artikel 22 Milieuvergunningsdecreet, de exploitant van de feestzaal
verplicht is de nodige maatregelen te treffen om schade, hinder en zware ongevallen te
voorkomen.
15 september 2009
P.2009.0060.N
nr. 499
Milieutaks – Wet van 16 juli 1993 in de versie van vóór de wet van 27 april 2007 – Artikel
369, 11°bis – Kleinhandelaar.
Uit de context van artikel 369, 11°, 11°bis en 12° van de gewone wet van 16 juli 1993 tot
vervollediging van de federale staatsstructuur in de versie van vóór de wet van 27 april
2007, blijkt dat kleinhandelaar in de zin van artikel 369, 11°bis, van deze wet, elke
natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelsmatig goederen levert aan andere
natuurlijke of rechtspersonen die deze zelf verbruiken of ze doorleveren aan een klant die
ze zal verbruiken; dat de klant aan wie die goederen werden doorgeleverd deze als
reclameartikelen kosteloos onder zijn klanten verdeelt, doet daaraan niet af
6 oktober 2009
P.2009.0624.N
nr. 558
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Toepasselijkheid – Milieutaks – Wet van 16 juli 1993 in de versie van vóór de wet van 27
april 2007 – Artikel 369, 11°bis – Aan milieutaks onderworpen geoderen – Doorlevering
aan een klant die de goederen kosteloos als reclameartikel verdeelt.
Uit de context van artikel 369, 11°, 11°bis en 12° van de gewone wet van 16 juli 1993 tot
vervollediging van de federale staatsstructuur in de versie van vóór de wet van 27 april
2007, blijkt dat kleinhandelaar in de zin van artikel 369, 11°bis, van deze wet, elke
natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelsmatig goederen levert aan andere
natuurlijke of rechtspersonen die deze zelf verbruiken of ze doorleveren aan een klant die
ze zal verbruiken; dat de klant aan wie die goederen werden doorgeleverd deze als
reclameartikelen kosteloos onder zijn klanten verdeelt, doet daaraan niet af
6 oktober 2009
P.2009.0624.N
nr. 558
Houder van afvalstoffen – Waals Gewest – Afvalstoffen.
Naar luid van artikel 2, 21°, decreet Waalse Gewest van 27 juni 1996 betreffende de
afvalstoffen, moet iedereen die afvalstoffen in bezit heeft of er een wettelijke controle op
uitoefent, beschouwd worden als iemand die houder ervan is; hij die daadwerkelijk de
controle over de afvalstoffen heeft, eventueel louter omdat hij houder is van een recht op
de site waar deze zijn opgeslagen, dient als houder te worden beschouwd.
16 december 2009
P.2009.0627.F
nr. 752
Vorderingsrecht – Vaststelling door de rechter – Kennelijke inbreuk.
Om het bestaan van een kennelijke inbreuk in de zin van art. 1, eerste lid, W. 12 jan. 1993
betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu vast te stellen,
moet de rechter onderzoeken of de schending van de wettelijke bepalingen betreffende de
bescherming van het leefmilieu met voldoende zekerheid is aangetoond en moet hij
rekening houden met de gevolgen van die schending voor het leefmilieu (Art. 1, eerste lid
Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.)
18 december 2009
C.2008.0334.F
nr. 763

MINDERVALIDEN
Franse Gemeenschapscommissie – Gehandicapten – Sociale en professionele integratie –
Individuele bepalingen – Individuele bijstand – Hulpmiddelen voor de mobiliteit –
Rolstoel – Aanpassingen.
Artikel 29bis, besluit 99/262/A, 25 februari 2000 van het College van de Franse
Gemeenschapscommissie betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse
Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte
personen en hun inschakeling in het arbeidsproces, bepaalt dat, voor de gevallen die niet
voorzien zijn in bijvoegsel 1 en binnen de budgettaire beperkingen, het pluridisciplinair
team bevoegd is om te bepalen of de gevraagde tussenkomst tegemoetkomt aan de
algemene voorwaarden van het decreet van 4 maart 1999 van de vergadering van de
Franse Gemeenschapscommissie betreffende de sociale integratie van de gehandicapten
en hun inschakeling in het arbeidsproces, en van het besluit, en of deze nodig en
onmisbaar is voor de sociale en professionele integratie; de gevallen die niet opgesomd
zijn in bijlage 1, en die bedoeld worden in voornoemd artikel 29bis, eerste lid, zijn niet
beperkt tot de gevallen waarin geen tegemoetkoming was voorzien op het ogenblik dat die
bijlage werd opgemaakt, omdat de betrokken uitrusting niet bij de administratie bekend
was, maar omvatten alle aanpassingen aan de rolstoel die niet opgesomd worden in artikel
5.1, g. van die bijlage 1 (Art. 29bis Besl. 99/262/A 25 feb. 2000 van het College van de
Franse Gemeenschapscommissie.)
11 mei 2009
S.2008.0126.F
nr. 310
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MISBRUIK VAN VERTROUWEN
Lokalisatie van het misdrijf.
In zake het misdrijf van misbruik van vertrouwen bepaalt onder meer de plaats waar de
verduistering of verspilling plaatsgrijpt, in de regel de lokalisatie van het misdrijf en
bijgevolg de bevoegdheid van de Belgische strafrechter
26 mei 2009
P.2009.0438.N
nr. 347
Misbruik van vennootschapsgoederen – Persoonlijke uitgaven van een bestuurder van een
vennootschap – Begrip.
De uitgaven van een bestuurder om zijn levensstandaard te bekostigen en zijn
onderhoudsgelden te betalen, kunnen misbruik van vennootschapsgoederen uitmaken,
zoals dat bij art. 492bis Sw. strafbaar is gesteld.
9 september 2009
P.2009.0517.F
nr. 486
Roerende zaken – Voorwerp van de verduistering – Bestanddelen.
Roerende zaken waarop het misbruik van vertrouwen betrekking kan hebben, worden op
beperkende wijze opgesomd in artikel 491 Strafwetboek; aangezien de handelszaak een
onlichamelijk roerend goed is, kan zij niet het voorwerp uitmaken van het in deze
bepaling bedoelde misdrijf
9 december 2009
P.2009.1304.F
nr. 732

MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL.
EENHEID VAN OPZET
Materieel en moreel bestanddeel – Gebruik van valse stukken.
Het gebruik van een vals stuk is de materiële gedraging van het aanwenden van de akte of
het stuk om er een bepaald doel mee te bereiken; deze aanwending moet van dien aard
zijn dat ze een middel kan zijn om uitwerking te geven aan de valsheid (Artikelen 193,
196, 197, 213 en 214 Strafwetboek.)
13 januari 2009
P.2008.0882.N
nr. 23
Foltering – Begrip.
De tenlastelegging foltering hangt niet af van de veelheid van de feiten, noch van het
voortduren ervan in de tijd; de wet straft autonoom gewelddaden die gekenmerkt worden
door de ernst van de handeling, in zoverre deze getuigt van volledig misprijzen voor het
individu en de hevigheid van het opzettelijk aan het slachtoffer toegebrachte leed (Art.
417bis, 1° Strafwetboek.)
4 februari 2009
P.2008.1776.F
nr. 92
Onopzettelijke slagen of verwondingen en doding – Materieel bestanddeel.
De artikelen 418 tot 420 Sw. zijn van toepassing zodra de dader, zonder het oogmerk om
de persoon van een ander aan te randen, een fout heeft begaan waaruit voor iemand
lichamelijk letsel is voortgevloeid (Artikelen 418 tot 420 Strafwetboek.)
4 februari 2009
P.2008.1466.F
nr. 91
Fout die lichamelijk letsel heeft veroorzaakt – Samenlopende fout van de getroffene –
Bestanddelen van het misdrijf – Onopzettelijk doden – Onopzettelijke slagen en
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verwondingen.
De artikelen 418 tot 420 Sw. zijn toepasselijk zodra de dader, zonder het oogmerk om de
persoon van een ander aan te randen, een fout heeft begaan waardoor iemand lichamelijk
letsel heeft opgelopen; de samenlopende fout van de getroffene wist de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid niet uit van de dader, zonder wiens fout de schade zich niet zou
hebben voorgedaan.
11 februari 2009
P.2008.1527.F
nr. 115
Huisjesmelkerij – Artikel 433decies, Strafwetboek – Vereiste dat het slachtoffer geen
andere keuze heeft dan zich te laten misbruiken – Materieel bestanddeel.
De bewoordingen "zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en
aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken" zijn bij wet van 10 augustus 2005
in artikel 433decies, Strafwetboek ingevoegd teneinde het misbruik van de kwetsbaarheid
nader te omschrijven, zonder dat de invoeging van deze precisering ertoe strekte het
toepassingsgebied dat het misdrijf voordien had, in te perken.
19 mei 2009
P.2009.0064.N
nr. 329
Wettigheidsbeginsel – Latere strafwet die de op een geval van toepassing zijnde strafwet
onnauwkeurig – Vereiste.
Het wettigheidbeginsel in strafzaken, dat vereist dat de strafwet wordt geformuleerd in
bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop hij een gedrag
aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is, wordt niet miskend enkel
doordat op het ogenblik van de uitspraak een latere wet de strafwet onnauwkeurig heeft
geherformuleerd (Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14 Grondwet 1994; 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.)
2 juni 2009
P.2009.0071.N
nr. 366
Misdrijf van witwassen – Nieuwe strafbaarstelling – Feiten niet strafbaar op het ogenblik
dat zij werden gepleegd – Werking in de tijd.
Wanneer het Hof vaststelt dat de aan de beklaagde tenlastegelegde feiten van witwassen
niet strafbaar waren op het ogenblik dat zij werden gepleegd, vernietigt het Hof het
bestreden arrest zonder verwijzing, in zoverre dit deze telastleggingen bewezen verklaart,
op grond daarvan een schuldigverklaring uitspreekt en de verbeurdverklaring van de
desbetreffende bedragen beveelt
14 oktober 2009
P.2008.1095.F
nr. 580

SOORTEN
Voortgezet misdrijf – Gebruik van valse stukken – Duur van het misdrijf.
Het gebruik van een vals stuk duurt voort, zelfs zonder nieuw feit van de dader en zonder
zijn herhaalde tussenkomst, zolang het doel dat hij beoogde niet werd verwezenlijkt en
zolang de oorspronkelijke handeling die hem wordt verweten, zonder dat hij zich ertegen
verzet, de gunstige uitwerking blijft hebben die hij ervan verwachtte (Artikelen 196, 197
en 213 Strafwetboek.)
27 januari 2009
P.2008.1639.N
nr. 68
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TOEREKENBAARHEID
Redengeving – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Geestesstoornis op het ogenblik
van de feiten.
Het hof van assisen dat op de koelbloedigheid en de vastberadenheid wijst waarvan de
beschuldigde in de tenuitvoerlegging van haar misdaden blijk heeft gegeven, geeft aldus
de reden aan waarom het geen geestesstoornis in aanmerking heeft genomen die de dader
ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden op het ogenblik van de feiten.
6 mei 2009
P.2009.0166.F
nr. 297
Schuldigverklaring – Verweer dat een ernstige mentale stoornis aanvoert – Grond van
niet–toerekenbaarheid – Motivering – Hof van assisen.
Het veroordelend arrest dat verzachtende omstandigheden aanneemt die met name
voortvloeien uit de jeugdige leeftijd van de beschuldigde en de straf met redenen
omkleedt, met name rekening houdend met haar onvolwassen persoonlijkheid maar ook
met haar vastberadenheid om de feiten te plegen waartoe zij had besloten, en tegelijkertijd
de nadruk legt op de noodzaak om de beschuldigde te doen inzien dat "de aan het leven
inherente moeilijkheden deel uitmaken van de te voorziene gebeurtenissen in het
menselijk bestaan, maar geenszins het gebruik van geweld, inzonderheid extreem geweld,
rechtvaardigt om deze te overwinnen", wijst erop dat het hof van assisen rekening heeft
gehouden met de ontreddering van de eiseres, en sluit tegelijkertijd uit dat die van aard
was om haar misdaad te rechtvaardigen
14 oktober 2009
P.2009.1196.F
nr. 582

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
Schuldigverklaring – Verweer dat een rechtvaardigingsgrond aanvoert – Motivering –
Hof van assisen.
Het veroordelend arrest dat verzachtende omstandigheden aanneemt die met name
voortvloeien uit de jeugdige leeftijd van de beschuldigde en de straf met redenen
omkleedt, met name rekening houdend met haar onvolwassen persoonlijkheid maar ook
met haar vastberadenheid om de feiten te plegen waartoe zij had besloten, en tegelijkertijd
de nadruk legt op de noodzaak om de beschuldigde te doen inzien dat "de aan het leven
inherente moeilijkheden deel uitmaken van de te voorziene gebeurtenissen in het
menselijk bestaan, maar geenszins het gebruik van geweld, inzonderheid extreem geweld,
rechtvaardigt om deze te overwinnen", wijst erop dat het hof van assisen rekening heeft
gehouden met de ontreddering van de eiseres, en sluit tegelijkertijd uit dat die van aard
was om haar misdaad te rechtvaardigen
14 oktober 2009
P.2009.1196.F
nr. 582
Schuldigverklaring – Verweer dat de verschoningsgrond uitlokking aanvoert – Motivering
– Hof van assisen.
Het veroordelend arrest dat overweegt dat eisers echtgenote "zonder verweer" was, dat hij
haar ter dood heeft gebracht om te beletten dat zij zich aan zijn macht zou onttrekken
terwijl zij "alle reden had om te ontsnappen aan het geweld dat hij haar opdrong" en dat
de eventuele aan het slachtoffer verweten fouten niet werden aangetoond, vermeldt de
redenen die de jury ertoe hebben gebracht om de verschoningsgrond uitlokking niet in
aanmerking te nemen
14 oktober 2009
P.2009.1005.F
nr. 581
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POGING
Begin van uitvoering.
Het enkele feit van een derde de opdracht te geven tot het plegen van een misdaad of een
wanbedrijf, door hem met het oog daarop een geldbedrag te overhandigen, zonder dat die
derde heeft gehandeld, is geen begin van uitvoering van die misdaad of van dat
wanbedrijf, maar een voorbereidende handeling van het misdrijf (Art. 51 Strafwetboek.)
14 januari 2009
P.2009.0024.F
nr. 33

DEELNEMING
Inbreuk op artikel 35 R.S.Z.–Wet – Sociale zekerheid.
Alleen de in artikel 35, § 1, 1°, R.S.Z.–Wet vermelde personen en derden aan de
onderneming, kunnen worden veroordeeld als mededader van of medeplichtige aan het in
dit artikel bedoelde misdrijf
20 januari 2009
P.2008.0650.N
nr. 46
Materieel mogelijk maken van voorgenomen misdrijf.
Het materieel mogelijk maken van een voorgenomen misdaad of een wanbedrijf zodat het
wordt uitgevoerd, ook al wordt het uiteindelijk niet zo uitgevoerd, kan een daad van
strafbare deelneming zijn zoals omschreven in artikel 66 Strafwetboek
3 maart 2009
P.2008.1451.N
nr. 166
Inbreuk op artikel 12, 1° a) en 2°, a) Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999 – Sociale
zekerheid.
Alleen de in de artikelen 12,1°, a) en 2°, a) Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999, 12bis,
§1, 1° Dimona–aangiftebesluit, 35, §1, eerste lid, 1°, RSZ–Wet en 91quater, 1°,
Arbeidsongevallenwet vermelde personen en derden aan de onderneming, kunnen worden
veroordeeld als mededader van of medeplichtige aan de in deze artikelen bedoelde
misdrijven
19 mei 2009
P.2008.1528.N
nr. 328
Inbreuk op artikel 91quater, 1°, Arbeidsongevallenwet – Sociale zekerheid.
Alleen de in de artikelen 12,1°, a) en 2°, a) Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999, 12bis,
§1, 1° Dimona–aangiftebesluit, 35, §1, eerste lid, 1°, RSZ–Wet en 91quater, 1°,
Arbeidsongevallenwet vermelde personen en derden aan de onderneming, kunnen worden
veroordeeld als mededader van of medeplichtige aan de in deze artikelen bedoelde
misdrijven
19 mei 2009
P.2008.1528.N
nr. 328
Inbreuk op artikel 35, § 1, eerste lid, 1°, R.S.Z.–Wet – Sociale zekerheid.
Alleen de in de artikelen 12,1°, a) en 2°, a) Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999, 12bis,
§1, 1° Dimona–aangiftebesluit, 35, §1, eerste lid, 1°, RSZ–Wet en 91quater, 1°,
Arbeidsongevallenwet vermelde personen en derden aan de onderneming, kunnen worden
veroordeeld als mededader van of medeplichtige aan de in deze artikelen bedoelde
misdrijven
19 mei 2009
P.2008.1528.N
nr. 328
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Inbreuk op artikel 12bis, § 1, 1°, Dimona–aangiftebesluit – Sociale zekerheid.
Alleen de in de artikelen 12,1°, a) en 2°, a) Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999, 12bis,
§1, 1° Dimona–aangiftebesluit, 35, §1, eerste lid, 1°, RSZ–Wet en 91quater, 1°,
Arbeidsongevallenwet vermelde personen en derden aan de onderneming, kunnen worden
veroordeeld als mededader van of medeplichtige aan de in deze artikelen bedoelde
misdrijven
19 mei 2009
P.2008.1528.N
nr. 328
Verzuim om te handelen – Voorwaarde – Strafbare deelneming.
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 in de artikelen 66 en 67 Sw. zijn bepaald
2 september 2009
P.2009.0391.F
nr. 467
Passief bijwonen van de uitvoering van het misdrijf – Voorwaarde – Strafbare
deelneming.
Het passieve bijwonen van de uitvoering van een misdrijf kan strafbare deelneming
opleveren wanneer het zich onthouden van enige reactie de uiting is van het opzet om
rechtstreeks aan de uitvoering mee te werken door bij te dragen tot het mogelijk maken of
vergemakkelijken van dat misdrijf (Artikelen 66 en 67 Strafwetboek.)
2 september 2009
P.2009.0391.F
nr. 467
Diefstal – Medeplichtigheid – Daden die de misdaad of het wanbedrijf vergemakkelijken
of voltooien – Terughalen van de daders op de plaats van de feiten – Toepassing.
Onder daden die de misdaad of het wanbedrijf vergemakkelijken of voltooien, in de zin
van artikel 67, derde lid, Strafwetboek, moeten worden begrepen die handelingen waarbij
een medeplichtige in voorafgaandelijk overleg met de daders, deze komt terughalen op de
plaats der gepleegde feiten, ook al zijn de gestolen voorwerpen door andere
medeplichtigen weggebracht; die handeling die de medeplichtige met kennis van zaken
stelt, maakt immers deel uit van het plan waarbij de hoofddaders overgaan tot de diefstal
in de overtuiging dat zij nadien veilig de plaats van de feiten kunnen verlaten en aldus
vergemakkelijkt de medeplichtige het plegen en de voltooiing van het misdrijf totdat de
hoofddaders de plaats van de feiten hebben verlaten
27 oktober 2009
P.2009.0970.N
nr. 623
Onthouding – Strafbare deelneming – Toepassing.
Een onthouding kan strafbare deelneming zoals bepaald bij artikel 66 Strafwetboek
uitmaken onder meer wanneer op de betrokkene een positieve rechtsplicht rust om een
bepaalde handeling te doen verrichten of te voorkomen en diens onthouding opzettelijk is
en hierdoor het plegen van het strafbare feit bevorderd wordt
15 december 2009
P.2007.1543.N
nr. 744
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ALLERLEI
Kieswetboek – Als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter zonder wettige reden nagelaten
te hebben zijn ambt te vervullen – Wettige reden – Begrip – Toepassing.
De wettige reden, als bedoeld in artikel 95, § 10, derde lid, Kieswetboek, dat strafbaar
stelt de bijzitter of plaatsvervangende bijzitter die binnen de bepaalde tijd de reden van
zijn verhindering niet opgeeft of die zonder wettige reden nalaat het hem opgedragen
ambt te vervullen, is iedere door de wet of het recht erkende grond van rechtvaardiging,
zoals noodtoestand, overmacht, dwang of onoverwinnelijke dwaling, die het betrokkene
absoluut onmogelijk maakt het ambt van bijzitter of plaatsvervangende bijzitter van een
stembureau uit te oefenen; een loutere inschatting van de betrokkene over het al dan niet
ongrondwettig karakter van de verkiezingen kan, zelfs indien hij meent dat er redenen zijn
om aan de grondwettigheid van de verkiezingen te twijfelen, geen wettige reden zijn als
bedoeld in artikel 95, § 10, derde lid, Kieswetboek omdat in dat geval het bestaan van een
rechtvaardigingsgrond immers niet aannemelijk wordt gemaakt. (Artikelen 70 en 71
Strafwetboek; Art. 95, § 10, derde lid Kieswetboek.)
6 januari 2009
P.2008.0980.N
nr. 8
Subsidiefraude – KB van 31 mei 1933 – Strafrechter regelmatig gevat vooraleer de
verjaring van de strafvordering is ingetreden – Vaststelling dat subsidies ten onrechte
werden verkregen, behouden of van hun doel werden afgewend – Teruggave.
De strafrechter die, vooraleer de verjaring ervan was ingetreden, regelmatig gevat werd
van de strafvordering wegens een inbreuk op het koninklijk besluit van 31 mei 1933
betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en
toelagen, en daarbij vaststelt dat ten onrechte een subsidie, vergoeding of toelage, werd
verkregen, behouden of aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor ze werd
verkregen, moet ambtshalve de teruggave ervan uitspreken, zonder dat deze in natura,
versta als dusdanig, in het vermogen van de ontvanger ervan worden teruggevonden (Art.
3 K.B. 31 mei 1933.)
27 januari 2009
P.2008.1639.N
nr. 68
Aard – Subsidiefraude – KB van 31 mei 1933 – Ten onrechte betaalde sommen –
Ambtshalve door de rechtbank gelaste teruggave.
De door artikel 3 van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen
af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, bedoelde teruggave van
de ten onrechte betaalde sommen is een bijzondere civielrechtelijke herstelmaatregel.
(Artikelen 2 en 3 K.B. 31 mei 1933.)
27 januari 2009
P.2008.1639.N
nr. 68
Stedenbouwmisdrijf – Inzichten van de overheid over het verlenen van een vergunning –
Instandhouding van niet–vergunde handelingen, werken of wijzigingen in ruimtelijk
kwetsbaar.
De omstandigheid dat handelingen, werken of wijzigingen in ruimtelijk kwetsbaar gebied
in de zin van artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 overeenkomstig artikel
145bis vergunbaar zijn, belet niet dat zolang er geen vergunning is, de instandhouding van
deze handelingen, werken of wijzigingen strafbaar is; de inzichten van de overheid over
het verlenen van een vergunning zijn derhalve irrelevant en wijzigen niets aan de
voorspelbaarheid van het strafbare karakter van niet–vergunde handelingen, werken of
wijzigingen. (Artikelen 145bis en 146 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
15 september 2009
P.2009.0182.N
nr. 501
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Belaging.
Artikel 442bis Strafwetboek stelt strafbaar hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij
wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig
zou verstoren en bestraft aldus degene die door niet–aflatende of steeds terugkerende
gedragingen iemands persoonlijke levenssfeer ernstig aantast door hem op irritante wijze
lastig te vallen, daar waar hij dit gevolg van zijn gedrag kende of had moeten kennen.
24 november 2009
P.2009.1060.N
nr. 693

NATIONALITEIT
Hoofdverblijfplaats – Verklaring tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit –
Wettelijk verblijf.
Het hoofdverblijf in België is wettelijk in de zin van artikel 12bis, § I, 3° het Wetboek van
de Belgische nationaliteit indien de vreemdeling het bewijs kan leveren van een
voorlopige verblijfsvergunning of van een toelating om voorlopig in het land te verblijven
(Art. 12bis, § 1, 3° Wet 28 juni 1984.)
20 februari 2009
C.2007.0641.N
nr. 148
Verklaring tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit – Machtiging tot verblijf –
Wettelijke verblijfsduur – Vreemdeling – Regularisatie – Berekening.
Ten aanzien van de vreemdeling, die op het tijdstip van de verklaring de leeftijd van
achttien jaar heeft bereikt en, ingevolge regularisatie, gemachtigd is of toegelaten werd tot
een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of toegelaten werd om er zich te vestigen,
mag, voor de berekening van de vereiste wettelijke verblijfsduur, de aan de regularisatie
voorafgaande periode, gedurende dewelke de vreemdeling, zonder onderbreking, over
voorlopige verblijfsvergunningen of over toelatingen om voorlopig in het land te
verblijven heeft beschikt, in aanmerking worden genomen (Art. 12bis, § 1, 3° Wet 28
juni 1984.)
20 februari 2009
C.2008.0115.N
nr. 149
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Vordering tot vervallenverklaring – Arrest van het
hof van beroep.
Het cassatieberoep tegen het arrest van het hof van beroep dat in eerste en laatste aanleg
uitspraak doet over de vordering tot vervallenverklaring is alleen ontvankelijk voor zover
de verweerder in deze vordering zich voor het hof van beroep er zich tevergeefs heeft op
beroepen dat hij de Belgische nationaliteit verkregen had wegens de nationaliteit van de
vader of de moeder of wegens de omstandigheid dat hij in België is geboren uit een ouder
die zelf in België is geboren; het cassatieberoep is daarenboven enkel ontvankelijk
wanneer het gemotiveerd wordt door de onwettigheid of de onregelmatigheid van de
verwerping van deze rechtmatig opgeworpen exceptie
10 juni 2009
P.2009.0295.F
nr. 390
Gewaarborgde rechten en vrijheden – Recht op de dubbele nationaliteit – Verdrag
Rechten van de Mens.
Aangezien het Verdrag Rechten van de Mens niet het recht op de dubbele nationaliteit
waarborgt, is het arrest dat iemand de Belgische nationaliteit ontneemt en dat vaststelt dat
betrokkene Tunesiër blijft, geen beslissing die onderworpen is aan het recht op een
daadwerkelijk rechtsmiddel dat bij art. 13 van dat Verdrag is gewaarborgd.
10 juni 2009
P.2009.0295.F
nr. 390
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NIEUWE VORDERING
Hoger beroep – Burgerlijke partij – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht –
Uitbreiding van de vordering in hoger beroep – Strafzaken.
Overeenkomstig de artikelen 808 en 1042 Gerechtelijk Wetboek, kan de burgerlijke partij,
zelfs in hoger beroep, de verhogingen of schadevergoedingen vorderen die bewezen zijn
sedert de vordering, die met toepassing van de artikelen 3 en 4 van de Voorlopige Titel
van het Wetboek van Strafvordering bij het strafgerecht aanhangig is gemaakt, mits die
uitbreiding blijft berusten op het strafbaar feit dat de beklaagde wordt ten laste gelegd
9 december 2009
P.2009.0725.F
nr. 728

NOTARIS
Beslag op onroerend goed – Door de rechter aangestelde notaris – Verkoping van
onroerend goed – Verplichting voor de notaris.
De notaris die door de rechter wordt aangesteld om een onroerend goed te verkopen moet
die verkoping organiseren met inachtneming van de belangen van de partijen bij de
procedure en hen daartoe alle raad en informatie geven die het vrijwaren van dat belang
ten goede komen. (Art. 9, derde lid Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.)
16 april 2009
C.2007.0520.F
nr. 253
Vernietiging – Verkoop van andermans zaak – Door de koper geleden schade –
Aansprakelijkheid.
Wanneer een verkoop van een andermans zaak mede tot stand is gekomen door de fout
van de instrumenterende notaris, dan is deze notaris mede aansprakelijk voor de schade
die de koper ten gevolge van de vernietiging van de koop heeft geleden. (Art. 1599
Burgerlijk Wetboek.)
24 september 2009
C.2008.0617.N
nr. 525

OMKOPING VAN AMBTENAREN
Handeling van het ambt.
De handeling van het ambt, bedoeld in het oude art. 252 Sw., is de handeling die tot de
werkzaamheden van de ambtenaar behoort; het is niet vereist dat hij
beslissingsbevoegdheid heeft (Art. 252 Strafwetboek.)
21 oktober 2009
P.2008.1334.F
nr. 597
Bestanddelen – Bewijs – Actieve omkoping – Passieve omkoping – Voorafgaande
overeenkomst.
In geval van actieve of passieve omkoping kan de voorafgaande overeenkomst
stilzwijgend zijn; ze kan worden afgeleid uit feiten of gedragingen waaruit de
voorafgaande afspraak en het noodzakelijk oorzakelijk verband tussen de aanbiedingen,
beloften of giften en de verbintenis van de met een openbare dienst belast persoon blijken
(Artikelen 246, 247 en 252 Strafwetboek.)
21 oktober 2009
P.2008.1334.F
nr. 597

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
Identiteit van de feiten – Strafzaken – "Non bis in idem".
Het komt de rechter toe in feite te oordelen of een beklaagde wordt vervolgd voor een
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strafbaar feit waarvoor hij vroeger reeds bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis is
veroordeeld of vrijgesproken; zijn oordeel daaromtrent is, in beginsel, onaantastbaar en
het Hof toetst alleen of de maatstaven die de rechter bij zijn beoordeling in aanmerking
neemt, zijn beslissing wettig kunnen verantwoorden. (Art. 14.7 Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
3 februari 2009
P.2008.1742.N
nr. 90
Vaststellingen van de feitenrechter – Toetsing door het Hof – Burgerlijke partijstelling
door benadeelde van misdrijf – Ontvankelijkheidsvoorwaarde.
Opdat een benadeelde zich ontvankelijk burgerlijke partij kan stellen, is vereist dat tussen
de fout van het misdrijf en de schade een noodzakelijk verband van oorzaak tot gevolg
bestaat; de rechter oordeelt daarover in beginsel wel onaantastbaar, maar het Hof toetst of
de rechter zijn beslissing wettig heeft kunnen afleiden uit zijn vaststellingen
10 februari 2009
P.2008.1312.N
nr. 109
Herstelvordering – Stedenbouw – Vroegere constructie – Vermoed vergunde toestand –
Latere gewestplanbestemming – Vroegere constructie geïntegreerd in nieuwe illegale
constructie – Redelijk karakter van de herstelvordering – Beoordeling door de rechter –
Strijdigheid.
De omstandigheid dat de bestemming van de voordien bestaande constructie strijdig is
met de daaropvolgende gewestplanbestemming staat niet eraan in de weg dat de rechter
bij de beoordeling van het redelijk karakter van de vordering tot afbraak van de na het in
voege treden van dit gewestplan opgerichte, illegale constructies, rekening houdt met de
voordien vermoede vergunde toestand van de vorige constructie, zelfs wanneer zij in de
wederrechtelijke constructie is geïntegreerd en aldus één geheel uitmaakt.
17 februari 2009
P.2008.1541.N
nr. 129
Recht van verdediging – Verdaging van de uitspraak – Regelmatigheid – Feitelijke
beoordeling – Opening van een gerechtelijk onderzoek – Bewijs – Strafzaken.
Uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan over de
regelmatigheid van het bewijs, zonder de uitkomst van een daaromtrent geopend
gerechtelijk onderzoek af te wachten, kan niet worden afgeleid dat het recht van
verdediging is miskend; hij beoordeelt immers in feite, in hoeverre dat onderzoek
noodzakelijk is om tot zijn overtuiging te komen met betrekking tot de bij hem aanhangig
gemaakte feiten
25 februari 2009
P.2008.1594.F
nr. 154
Europees aanhoudingsbevel – Overlevering – Stilzwijgende afstand – Aanhoudingsbevel
uitgevaardigd door een Belgische rechterlijke autoriteit – Specialiteitsbeginsel.
De rechter stelt onaantastbaar vast of er stilzwijgende afstand is van het
specialiteitsbeginsel; het Hof toetst slechts of de feiten die de rechter vaststelt, zijn
juridische gevolgtrekking kunnen verantwoorden. (Art. 37, § 1 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
24 maart 2009
P.2008.1881.N
nr. 214
Cassatie – Toetsing door het Hof – Vaststelling en gevolgtrekking van de feitenrechter
omtrent het bestaan van gevaar voor tegenstrijdigheid tussen beslissingen –
Cassatiemiddelen – Burgerlijke zaken.
Het staat aan het Hof na te gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig
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heeft kunnen afleiden dat er geen gevaar bestaat voor tegenstrijdigheid tussen de
beslissingen van de strafrechter en de burgerlijke rechter.
3 april 2009
C.2008.0111.N
nr. 240
Benelux–uitleveringsverdrag – Stilzwijgende afstand – Specialiteitsbeginsel – Uitlevering.
De rechter stelt onaantastbaar vast of er stilzwijgende afstand is van het
specialiteitsbeginsel; het Hof toetst slechts of de feiten die de rechter vaststelt, zijn
juridische gevolgtrekking kunnen verantwoorden. (Art. 13.1, eerste lid, c Benelux–
Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken.)
21 april 2009
P.2008.1789.N
nr. 262
Beoordeling – Termijn – Ontdekken van de ingeroepen grond – Herroeping van het
gewijsde.
De rechter beoordeelt onaantastbaar wanneer de verzoeker tot herroeping van het
gewijsde de ingeroepen grond heeft ontdekt of kon ontdekken; het Hof gaat evenwel na of
de rechter uit de vaststellingen die hij heeft gedaan, wettig heeft kunnen afleiden dat de
verzoeker op een bepaald ogenblik kennis had of kon hebben van de ingeroepen grond; de
enkele omstandigheid dat er tussen de partijen een geschil ontstaat wegens het door een
van hen ingenomen standpunt, houdt niet in dat de andere partij reeds kennis heeft of kan
hebben van enig bedrog waaraan de eerstgenoemde zich schuldig zou hebben gemaakt
(Art. 1136 Gerechtelijk Wetboek.)
26 mei 2009
P.2009.0132.N
nr. 346
Gebruik van valse stukken – Valsheid en gebruik van valse stukken – Grenzen – Duur van
het misdrijf.
Wanneer een beklaagde wordt vervolgd wegens valsheid en gebruik van het valse stuk,
begint de verjaring van de strafvordering ten aanzien van beide misdrijven eerst te lopen
vanaf het laatste gebruik, dat voortduurt, zelfs zonder nieuw feit van de dader en zonder
dat hij opnieuw handelt, zolang het door hem beoogde doel niet volledig is bereikt en de
beginhandeling zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg blijft hebben dat hij ervan
verwachtte; de rechter moet in feite beoordelen waarin een dergelijk gebruik bestaat en
wat de duur ervan is, maar het Hof gaat na of de bestreden beslissing het begrip gebruik
van valse stukken niet miskent, door te onderzoeken of de rechter uit de aldus op
onaantastbare wijze vastgestelde gegevens, naar recht heeft kunnen afleiden dat het
gebruik de door de vervalser gewenste uitwerking bleef hebben (Artikelen 196 en 197
Strafwetboek.)
3 juni 2009
P.2008.1732.F
nr. 370
Gedetineerde – Artikel 2, eerste lid, K.B. 20 januari 1936 – Beoordeling van het vervuld
zijn van deze voorwaarde – Verzet door verklaring aan de bestuurder van de
strafinrichting – Niet in het bezit zijn van het nodige bedrag om de kosten van de akte van
de deurwaarder te – Verzet – Voorwaarde – Strafzaken.
Het staat de rechter op grond van de feitelijke gegevens die hij vaststelt, te oordelen of hij
die, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 januari 1936 tot
vereenvoudiging van sommige vormen van de strafvordering ten opzichte van de
gedetineerde, verzet doet door middel van een verklaring aan de bestuurder van de
strafinrichting of aan zijn gemachtigde, in het bezit was van het nodige bedrag om de
kosten van de akte van de deurwaarder te dekken
22 september 2009
P.2009.1303.N
nr. 516
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Herstel – Beoordeling door de rechter – Burgerlijke zaken – Schade – Aansprakelijkheid
uit overeenkomst – Samenlopende fouten.
Wanneer de schade is veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder die van de
getroffene, kan de schadeveroorzaker niet veroordeeld worden om de schade van de
getroffene volledig te herstellen; de rechter dient vast te stellen in welke mate de fout van
elkeen tot het ontstaan van de schade heeft bijgedragen en, op die grondslag, het aandeel
van de schadevergoeding te bepalen dat de schadeveroorzaker aan de getroffene is
verschuldigd (Art. 1142 Burgerlijk Wetboek.)
9 oktober 2009
C.2007.0080.F
nr. 567

ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beschermde persoon – Machtiging van de
vrederechter – Gewoon rechtsmiddel – Voorlopig bewindvoerder.
De in artikel 488bis–F, § 3, tweede lid, a), B.W., bedoelde bijzondere machtiging van de
vrederechter, die te dezen van toepassing is, en volgens welke de voorlopig
bewindvoerder slechts krachtens die machtiging kan optreden om de beschermde persoon
als eiser in rechte te vertegenwoordigen bij de andere rechtsplegingen en handelingen dan
die bedoeld in de artikelen 1150, 1180, 1°, 1187, tweede lid, en 1206, tweede lid, Ger. W.,
is niet vereist om een gewoon rechtsmiddel in te stellen. (Art. 488bis–F, § 3, tweede lid,
a) Burgerlijk Wetboek.)
15 juni 2009
C.2008.0299.F
nr. 405

ONDEELBAARHEID (VERBINTENISSEN)
Het ondeelbaar karakter van een verbintenis dat voortvloeit uit de aard van het voorwerp
ervan, verhindert elke gedeeltelijke uitvoering ervan. (Art. 1217 Burgerlijk Wetboek.)
4 december 2009
C.2008.0571.F
nr. 720

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
BESCHERMDE WERKNEMERS
Raad van bestuur – Gevolg – Rechtspersoon – Ontslag – Bevoegd orgaan –
Onregelmatige samenstelling – Beslissing die nietig verklaard kan worden – Verbintenis
van de rechtspersoon – Grens – Beslissing.
De omstandigheid dat een beslissing betreffende de bijzondere ontslagregeling voor
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités van veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat–
personeelsafgevaardigden, genomen wordt door een onregelmatig samengestelde raad van
bestuur van een naamloze vennootschap, heeft niet tot gevolg dat die beslissing, zelfs al
kon ze worden nietig verklaard, niet bindend zou zijn voor de vennootschap die door dat
college wordt vertegenwoordigd (Artikelen 2, 3, § 1, 14, 16 en 17 Wet 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat–personeelsafgevaardigden; Art. 61 Wetboek van
vennootschappen.)
26 januari 2009
S.2008.0069.F
nr. 64
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VERKIEZINGEN
Voorwaarden voor verkiesbaarheid – Behoren tot een werknemerscategorie –
Inschrijving op een kiezerslijst.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het bepaalde in de slotzin van artikel 33,§ 1, vierde lid,
van de wet van 4 december 2007, dat "het behoren tot een categorie van werknemers
wordt vastgesteld in functie van de kiezerslijst waarop de werknemer is ingeschreven", er
enkel toe strekt problemen te vermijden die kunnen ontstaan wanneer een kandidaat in de
loop van de verkiezingsprocedure van werknemerscategorie verandert, in het bijzonder
wanneer de wijziging van categorie plaatsvindt nadat de kandidatenlijst definitief is
geworden, maar niet tot doel heeft een bijkomende verkiesbaarheidsvoorwaarde die niet
in de Bedrijfsorganisatiewet en de Wet Welzijn Werknemers is bepaald, namelijk op een
kiezerslijst ingeschreven zijn, in te voeren. (Art. 33, § 1, vierde lid Wet 4 dec. 2007
betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008.)
5 januari 2009
S.2008.0101.N
nr. 6
In aanmerking nemen van ter beschikking van een gebruiker gestelde uitzendkrachten –
Bedrijfsorganisatie – Bepaling van het aantal mandaten – Algemeen.
Artikel 23, eerste lid van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen
van het jaar 2008, is een wetsbepaling die steunt op het aantal werknemers dat door een
onderneming wordt tewerkgesteld, zoals bedoeld in artikel 25, eerste lid van de
Uitzendarbeidswet, zodat de uitzendkrachten die op de datum van de aanplakking van het
bericht waarbij de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd, ter beschikking van
een gebruikende onderneming zijn gesteld, eveneens in aanmerking komen voor de
berekening van de personeelssterkte van die onderneming en dus voor de vaststelling van
het aantal leden en plaatsvervangende leden van de personeelsafvaardiging in de
ondernemingsraad en in het comité voor preventie en bescherming op het werk (Art. 25,
eerste lid Wet 24 juli 1987; Art. 23, eerste lid Wet 4 dec. 2007 betreffende de sociale
verkiezingen van het jaar 2008.)
30 maart 2009
S.2008.0088.N
nr. 222

ONDERWIJS
Subjectief recht – Gesubsidieerde instellingen – Weddetoelage – Vordering tot betaling
tegen de Gemeenschap – Leerkracht.
De Gemeenschap betaalt aan de personeelsleden van de gesubsidieerde instellingen
rechtstreeks en maandelijks de weddetoelagen uit; die verplichting van de Gemeenschap
t.a.v. die personeelsleden gaat, in hoofde van die personeelsleden, gepaard met een
subjectief recht t.a.v. de Gemeenschap (Artikelen 25, tweede lid, en 36, tweede lid Wet
29 mei 1959.)
9 februari 2009
S.2007.0096.F
nr. 104
Personeel – Gesubsidieerde instellingen – Weddetoelage – Betaling – Schuldeiser.
De weddetoelagen voor periodes voor 1 september 1986 worden door de Staat niet
rechtstreeks en maandelijks betaald aan de leden van het personeel van de gesubsidieerde
instellingen (Art. 36, tweede lid Wet 29 mei 1959.)
2 oktober 2009
C.2008.0400.F
nr. 550
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ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
Onderzoeksrechter – Vervanging – Afwezigheid of verhindering – Onderzoekshandeling.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt een onderzoeksrechter om, bij afwezigheid of
verhindering, een andere onderzoeksrechter van hetzelfde arrondissement te vervangen
om een onderzoekshandeling te verrichten.
7 januari 2009
P.2008.1921.F
nr. 16
Uitvoering die de perken van het huiszoekingsbevel overschrijdt – Gevolg voor de
regelmatigheid van de vaststellingen en inbeslagnames – Huiszoeking.
Wanneer de onderzoekers bij de uitvoering van een huiszoekingsbevel de perken ervan
overschrijden, zijn enkel de vaststellingen en inbeslagnames welke niet beoogd zijn door
het huiszoekingsbevel onregelmatig; die onregelmatigheid strekt zich niet uit tot de
vaststellingen en inbeslagnames die het huiszoekingsbevel wel beoogt. (Art. 89bis
Wetboek van Strafvordering.)
13 januari 2009
P.2008.1456.N
nr. 25
Verplichting – Voorlopige omschrijving van de feiten – Regeling van de rechtspleging –
Eerbiediging van het recht van verdediging.
Bij de regeling van de rechtspleging is de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht om
voorlopig aan de feiten waarvan de onderzoeksrechter kennis nam, hun werkelijke
strafrechtelijke omschrijving te geven, met eerbiediging van het recht van verdediging.
18 februari 2009
P.2008.1505.F
nr. 134
Inbeslagneming – Overtuigingsstukken.
Het begrip overtuigingsstukken omvat alle voorwerpen, stukken en zaken die moeten
bijdragen tot het achterhalen van de waarheid en die worden bewaard om ze als bewijs te
kunnen overleggen aan het rechtscollege dat van de zaak kennis moet nemen,
onverschillig of deze goederen daarnaast ook gediend hebben om het misdrijf te plegen
18 februari 2009
P.2009.0233.F
nr. 136
Opdracht van de onderzoeksrechter – Onderzoeksrechter – Feiten voorwerp van het
onderzoek – Feiten gepleegd door middel van gedragingen of handelingen die op zich een
misdrijf kunnen opleveren – Gerechtelijk onderzoek – Grens – Omvang.
De onderzoeksrechter mag zijn gerechtelijk onderzoek niet uitbreiden naar andere feiten
dan deze die zijn aangegeven in de akte van aanhangigmaking: hij moet de aanhangig
gemaakte feiten volledig onderzoeken, daarvoor de nodige en aangewezen opsporingen
doen en inlichtingen inwinnen en bij zijn verschillende onderzoeksverrichtingen rekening
houden met alle feitelijke gegevens en gedragingen die van aard kunnen zijn het bewijs te
leveren van de constitutieve elementen van het misdrijf dat het voorwerp van het
onderzoek is; de omstandigheid dat aldus in de loop van een gerechtelijk onderzoek aan
het licht kan komen dat de feiten, voorwerp van dat onderzoek, gepleegd zijn door middel
van feitelijke gedragingen of handelingen die, op zichzelf beschouwd, ook een misdrijf
kunnen opleveren, houdt als dusdanig niet in dat het onderzoek ambtshalve zou zijn
uitgebreid tot andere feiten dan deze waarvoor de saisine bestaat (Art. 61, eerste lid
Wetboek van Strafvordering.)
24 februari 2009
P.2008.1755.N
nr. 152
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Ontdekking van andere feiten – Telefoontap.
De omstandigheid dat door het afluisteren van telefoongesprekken andere feiten zijn
ontdekt dan die waarvoor de maatregel was bevolen, is geen grond van nietigheid van de
aldus verkregen aanwijzingen; dergelijke telefoontap heeft niet het bij wet verboden
verkennende karakter door het louter feit dat die maatregel, die regelmatig werd bevolen
in het kader van een gerechtelijk onderzoek, inlichtingen heeft opgeleverd die de
procureur des Konings ertoe gebracht hebben een tweede onderzoek te openen (Artikelen
90ter tot 90decies Wetboek van Strafvordering.)
25 februari 2009
P.2008.1818.F
nr. 157
Bodemrechter – Bewijzen afkomstig van een telefoontap aangewend in een dossier dat
niet is voorgelegd – Toezicht op de wettigheid van de maatregel – Telefoontap.
Wanneer de bewijzen die voor de bodemrechter worden aangevoerd afkomstig zijn van
een telefoontap in een dossier dat hem niet is voorgelegd, oefent het vonnisgerecht
toezicht uit op de wettigheid van de maatregel, op grond van de beschikking en de
regelmatig in afschrift in het debat overgelegde stukken van uitvoering; de rechter moet in
dat geval niet daarenboven nog onderzoeken of het gerechtelijk onderzoek waarmee hij
niet is belast, de gegrondheid van de aanwijzingen, feiten en gronden uit de beschikking
bevestigt. (Artikelen 90ter, en 90quater, § 1er, 1° Wetboek van Strafvordering.)
25 februari 2009
P.2008.1818.F
nr. 157
Onderzoek van de regelmatigheid – Inzage van het onderzoeksdossier van een andere
zaak – Telefoontap.
Het geheim van het gerechtelijk onderzoek, dat is vastgelegd in art. 57, § 1, eerste lid, Sv.,
kan rechtvaardigen dat toezicht wordt uitgeoefend op de regelmatigheid van de
telefoontap zonder dat de beklaagde inzage heeft gekregen van het onderzoek, zonder
verband met de tegen hem ingestelde vervolgingen, in het kader waarvan die telefoontap
was bevolen (Artikelen 57, § 1, 90ter, en 90quater, § 1, 1° Wetboek van Strafvordering.)
25 februari 2009
P.2008.1818.F
nr. 157
Kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethoden – Oordeel over de
regelmatige toepassing ervan.
Uit artikel 235ter, § 1, Wetboek van Strafvordering volgt dat enkel de kamer van
inbeschuldigingstelling kan oordelen of de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie regelmatig zijn toegepast.
3 maart 2009
P.2009.0079.N
nr. 169
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden – Bijzondere opsporingsmethoden toegepast vóór de wet van 6
januari 2003 – Onderzoeksgerechten – Controle – Criteria.
De toetsing door de kamer van inbeschuldigingstelling van vóór de wet van 6 januari
2003 toegepaste bijzondere opsporingsmethodes kan niet geschieden overeenkomstig de
artikelen 47ter, 47quinquies, 47sexies, 47octies, 47novies, 235bis, § 5 en § 6, en 235ter
Wetboek van Strafvordering: ze geschiedt overeenkomstig die regels en beginselen die
inhouden dat de bijzondere opsporingsmethode slechts mag uitgevoerd worden met
voorafgaande machtiging van de gerechtelijke overheid en onder haar toezicht, en dat
daarbij wordt voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit (Art.
235ter Wetboek van Strafvordering.)
10 maart 2009
P.2009.0061.N
nr. 188
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Kamer van inbeschuldigingstelling – Toepassing in de tijd – Controle over de toepassing
van de bijzondere opsporingsmethoden – Voorwaarde – Onderzoeksgerechten.
De toetsing door de kamer van inbeschuldigingstelling van vóór de wet van 6 januari
2003 toegepaste bijzondere opsporingsmethodes kan niet geschieden overeenkomstig de
artikelen 47ter, 47quinquies, 47sexies, 47octies, 47novies, 235bis, § 5 en § 6, en 235ter
Wetboek van Strafvordering: ze geschiedt overeenkomstig die regels en beginselen die
inhouden dat de bijzondere opsporingsmethode slechts mag uitgevoerd worden met
voorafgaande machtiging van de gerechtelijke overheid en onder haar toezicht, en dat
daarbij wordt voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit (Artikelen
189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
10 maart 2009
P.2009.0061.N
nr. 188
Aangehouden persoon – Ondervraging door de politie – Recht op bijstand van een
advocaat – Miskenning – Eerlijk proces.
Een onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de eventuele handhaving van de
voorlopige hechtenis, kan oordelen dat onthouding van het recht op bijstand van een
advocaat vanaf de eerste ondervraging door de politie niet aan een eerlijke behandeling
van de zaak voor de bodemrechter in de weg staat (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 1, 2 en
20, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
11 maart 2009
P.2009.0304.F
nr. 194
Rechtspleging – Beslissing tot buitenvervolgingstelling – Heropening van het onderzoek –
Onderzoeksgerechten.
Een onderzoek dat met een beslissing tot buitenvervolgingstelling is afgesloten, kan alleen
heropend worden in geval van nieuwe bezwaren en uitsluitend op vordering van het
openbaar ministerie (Artikelen 246 tot 248 Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2009
P.2008.1592.F
nr. 190
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Termijn – Controle over
de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden – Zaak waarin één van de
inverdenkinggestelden van zijn vrijheid is beroofd.
Wanneer één van de inverdenkinggestelden van zijn vrijheid is beroofd, moet het
cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de
toepassing van de uitgevoerde bijzondere opsporingsmethoden controleert, worden
ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren, die ten aanzien van het openbaar
ministerie en elk van de partijen, begint te lopen vanaf de dag waarop het arrest is
uitgesproken. (Art. 235ter, § 6, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2009
P.2009.0396.N
nr. 266
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Controle van de bijzondere
opsporingsmethode observatie – Onderzoeksgerechten – Geen cassatieberoep –
Toepassing – Gevolg.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling heeft geoordeeld dat de bijzondere
opsporingsmethode observatie regelmatig is verlopen en tegen dat arrest geen
cassatieberoep is ingesteld, blijft die beslissing onverkort bestaan en is nadien het
cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen een beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling die, buiten het geval bedoeld in artikel 189ter, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering, een tweede controle heeft uitgevoerd, ingevolge toepassing van artikel
189ter, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk

– 242 –
(Artikelen 189ter, vierde lid, en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2009
P.2009.0428.N

nr. 267

Kamer van inbeschuldigingstelling – Subsidiariteit – Draagwijdte – Controle door de
kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethode van observatie –
Opdracht van het Hof – Onderzoeksgerechten.
De kamer van inbeschuldigingstelling die overeenkomstig artikel 235ter, Wetboek van
Strafvordering de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode observatie controleert,
moet, wat de door de procureur des Konings verleende machtiging betreft, enkel nagaan
of deze machtiging redenen vermeldt waarom de observatie onontbeerlijk is om de
waarheid aan de dag te brengen: het Hof toetst enkel of de kamer van
inbeschuldigingstelling zijn controleopdracht heeft uitgeoefend. (Artikelen 47sexies, § 2,
tweede lid, 47sexies, § 3, en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2009
P.2009.0353.N
nr. 265
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Prejudiciële vraag aan
het Grondwettelijk Hof – Controle over de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden –
Zaak waarin inverdenkinggestelden van hun vrijheid zijn beroofd.
Wanneer cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling die de toepassing van de uitgevoerde bijzondere
opsporingsmethoden controleert en er in de zaak inverdenkinggestelden van hun vrijheid
zijn beroofd, is de zaak spoedeisend omdat de aangehoudenen overeenkomstig artikel 5.3
E.V.R.M. recht hebben op een spoedige behandeling van hun zaak, zodat er dan ook geen
reden is dat het Hof een prejudiciële vraag zou stellen aan het Grondwettelijk Hof. (Art.
26, § 3 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 235ter Wetboek van
Strafvordering; Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
21 april 2009
P.2009.0396.N
nr. 266
Douane en accijnzen – Toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden – Ambtenaren
van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie – Opsporen
en vaststellen van strafbare feiten – Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie.
De ter beschikking van de federale politie gestelde ambtenaren van de fiscale
administraties die belast zijn met het opsporen en vaststellen van strafbare feiten, hebben
gedurende de periode van terbeschikkingstelling de hoedanigheid van officier van
gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur,
en kunnen belast worden met de aanwending van bijzondere opsporingsmethoden, ook
voor onderzoeken inzake douane– en accijnsmisdrijven. (Art. 31, eerste lid Wet 30 maart
1994; Artikelen 47ter, § 1, eerste en tweede lid, 47sexies, § 1 Wetboek van
Strafvordering; Art. 47decies, § 1 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 3 en 4.1 Wet 22
april 2003.)
28 april 2009
P.2008.1738.N
nr. 283
Douane en accijnzen – Onderzoek uitgevoerd door de administratie van douane en
accijnzen – Toepassing van de bijzondere opsporingsmethode observatie – Voorafgaande
controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden – Rechtstreekse
dagvaarding.
Vooraleer de administratie van douane en accijnzen na een door haar uitgevoerd
onderzoek waarin de bijzondere opsporingsmethode observatie werd toegepast, tot
rechtstreekse dagvaarding overgaat, moet de kamer van inbeschuldigingstelling op
vordering van het openbaar ministerie de regelmatigheid van de toepassing van die
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bijzondere opsporingsmethoden controleren. (Artikelen 47ter, § 1, eerste en tweede lid,
47sexies, § 1 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 47octies, § 1, en 235ter, § 1, tweede
lid Wetboek van Strafvordering.)
28 april 2009
P.2008.1738.N
nr. 283
Motiveringsplicht – Bevel tot huiszoeking – Opdracht – Vermelding van het misdrijf, de
plaats en het voorwerp van de huiszoeking – Huiszoeking – Beschikking.
De beschikking tot huiszoeking is met redenen omkleed als het misdrijf dat men op het
oog heeft alsook de plaats en het voorwerp van de huiszoeking zijn vermeld, zodat de
officier van gerechtelijke politie die belast is met de uitvoering van de opdracht over de
nodige gegevens beschikt om uit te maken op welk misdrijf het onderzoek betrekking
heeft en welke de nuttige opsporingen en inbeslagnemingen zijn die hij dienaangaande
kan verrichten, zonder de grenzen van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te
overschrijden
29 april 2009
P.2009.0578.F
nr. 287
Bevel tot huiszoeking – Regelmatigheid – Regelmatige uitvoering – Vaststellingen en
inbeslagnemingen betreffende een ander misdrijf – Huiszoeking.
Wanneer een huiszoeking regelmatig wordt bevolen en uitgevoerd voor het onderzoek
van een bepaald misdrijf, zijn de vaststellingen en inbeslagnemingen wettig, ook als zij
andere misdrijven betreffen waarvoor geen onderzoek is geopend
29 april 2009
P.2009.0578.F
nr. 287
Motiveringsplicht – Bevel tot huiszoeking – Opdracht – Informatie verstrekt aan de in de
huiszoeking bedoelde persoon – Huiszoeking – Beschikking.
De vermeldingen in de beschikking tot huiszoeking moeten de in de huiszoeking bedoelde
persoon voldoende informatie verstrekken over de vervolgingen die aan de grond van de
actie liggen, zodat hij de wettigheid ervan kan controleren
29 april 2009
P.2009.0578.F
nr. 287
Prejudiciële vraag – Bijzondere opsporingsmethoden – Verplichting tot het stellen van de
vraag – Verschil in behandeling – Controle door de kamer van inbeschuldigingstelling –
Observatie en infiltratie.
Aangezien uit de artikelen 47quater en quinquies Sv., alsook uit de vergelijking van de
artikelen 47sexies en septies, betreffende de observatie, met de artikelen 47octies en
novies, betreffende de infiltratie, volgt dat deze bepalingen op identieke wijze, enerzijds,
de samenstelling van het vertrouwelijk dossier regelen waarover de kamer van
inbeschuldigingstelling toezicht uitoefent en, anderzijds, het opstellen van de processen–
verbaal die bij het strafdossier worden gevoegd nadat zij van de elementen werden
gezuiverd die de aangewende onderzoekstechniek of de veiligheid van de
politieambtenaren die deze hebben uitgevoerd in het gedrang kunnen brengen, hoeft de
prejudiciële vraag die uitgaat van een verschil in behandeling dat geen steun vindt in de
wettelijke bepalingen, niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
29 april 2009
P.2009.0163.F
nr. 286
Gegevens die de verwijzing verantwoorden – Regeling van de rechtspleging – Verwijzing
naar het vonnisgerecht.
Uit de omstandigheid alleen dat het onderzoeksgerecht de gegevens op grond waarvan het
een beklaagde naar de correctionele rechtbank verwijst als aanwijzingen omschrijft, kan
niet worden afgeleid dat die verwijzing gegrond is op verdenkingen die niet ernstig
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genoeg zijn om een zaak bij een vonnisgerecht aanhangig te maken.
6 mei 2009
P.2009.0046.F

nr. 296

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Gebrek in een vorig arrest –
Regeling van de rechtspleging – Miskenning van het vermoeden van onschuld –
Verwijzing naar het vonnisgerecht.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over de regeling van de
rechtspleging kan zij een gebrek herstellen dat voortvloeit uit de miskenning van het
vermoeden van onschuld in een vorig arrest, dat een verzoek tot het stellen van
aanvullende onderzoeksopdrachten verwerpt.
6 mei 2009
P.2009.0046.F
nr. 296
Aard – Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de
bijzondere opsporingsmethoden – Wet van 16 januari 2009 – Gevolg.
De wet van 16 januari 2009 tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416
van het Wetboek van Strafvordering, regelt de controle op de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie, door de bevoegdheid ter zake van de kamer
van inbeschuldigingstelling uit te breiden en is als dusdanig een wet betreffende de
bevoegdheid en de rechtspleging die, bij ontstentenis van andersluidende bepaling, vanaf
haar inwerkingtreding onmiddellijk van toepassing is op de hangende rechtsplegingen
waarin nog geen beslissing over de zaak zelf is genomen. (Artikelen 189ter, 235ter,
335bis en 416 Wetboek van Strafvordering.)
12 mei 2009
P.2009.0568.N
nr. 313
Kamer van inbeschuldigingstelling – Feitenrechter – Controle over de toepassing van de
bijzondere opsporingsmethoden – Geen onderzoek van de regelmatigheid van de
procedure en van de bewijsverkrijging – Exceptie van niet–ontvankelijkheid van de
strafvordering op grond van politionele provocatie – Regeling van de rechtspleging.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, noch op het ogenblik dat zij kennis nam
van de zaak ter gelegenheid van de controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden, noch op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging, de
regelmatigheid van de procedure en van de bewijsverkrijging heeft onderzocht aan de
hand van het open dossier, kan de feitenrechter niet weigeren het onderzoek te doen naar
de opgeworpen niet–ontvankelijkheid van de strafvordering op grond van de aangevoerde
politionele provocatie. (Artikelen 127, 235bis en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
12 mei 2009
P.2009.0190.N
nr. 312
Draagwijdte – Inlichtingen bij telefoonoperator – Eerbiediging van het privé–leven.
Wanneer onderzoekers verdenkingen hebben van misdrijven en in dat verband bij een
telefoonoperator vernomen hebben dat telefoonnummers waarvan zij de titularissen
kenden, steeds actief zijn, zonder evenwel inlichtingen op te vragen betreffende het
telefoonverkeer of oproepgegevens houdt dergelijke informatie geen verband met het
privé–leven en levert geen schending op van de artikelen 8, E.V.R.M. en 22, Grondwet.
26 mei 2009
P.2009.0607.N
nr. 348
Cassatieberoep – Controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden.
Overeenkomstig artikel 235ter, § 6, Wetboek van Strafvordering moet beroep in cassatie
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat controle uitoefent over de
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, worden
ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen, die ingaat op de dag waarop het arrest is
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uitgesproken; wanneer echter een van de inverdenkinggestelden van zijn vrijheid is
beroofd, moet het beroep in cassatie worden ingesteld binnen een termijn van
vierentwintig uren, die ten aanzien van het openbaar ministerie en elk van de partijen,
begint te lopen vanaf de dag waarop het arrest is uitgesproken
26 mei 2009
P.2009.0665.N
nr. 349
Verwijzingsbeschikking van de raadkamer – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Ontvankelijkheid – Regeling van de rechtspleging.
De kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt de niet–ontvankelijkheid van het
hoger beroep naar recht, wanneer zij vaststelt dat de inverdenkinggestelde voor de
raadkamer geen exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen en daar geen grond van
niet–ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, noch enige onregelmatigheid,
verzuim of grond van nietigheid van een onderzoekshandeling of van de bewijsvergaring
heeft aangevoerd en, zonder uitspraak te doen met toepassing van art. 235bis Sv., beslist
dat, enerzijds, de strafvordering niet was verjaard toen de zaak door haar werd onderzocht
en, anderzijds, dat de inverdenkinggestelde die aangifte doet van een gebrek aan
motivering van de beschikking tot verwijzing, het bestaan niet kan betwisten van
voldoende aanwijzingen van schuld (Artikelen 135, § 2, en 235bis, § 1 Wetboek van
Strafvordering.)
27 mei 2009
P.2009.0261.F
nr. 353
Verwijzingsbeschikking van de raadkamer – Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger
beroep van de inverdenkinggestelde – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid –
Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde – Niet–ontvankelijk hoger beroep – Regeling
van de rechtspleging.
De inverdenkinggestelde kan alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest
dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing, in zoverre
de kamer van inbeschuldigingstelling zijn hoger beroep ontvankelijk heeft verklaard of
wanneer zij het verkeerdelijk niet–ontvankelijk heeft verklaard (Artikelen 129, 130, 131,
§ 1, 135, § 2 en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
27 mei 2009
P.2009.0261.F
nr. 353
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de regelmatigheid aan de hand van het
vertrouwelijk dossier – Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Doel.
De bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering voorgeschreven controle van de
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de
hand van het vertrouwelijk dossier heeft tot doel het recht op een eerlijk proces,
gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en strekt de verdachte dus tot voordeel,
zodat de verdachte, die geen grieven aanvoert tegen de beslissing dat de bijzondere
opsporingsmethoden regelmatig zijn, geen belang heeft op te komen tegen de beslissing
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om de gevraagde
controle over de bijzondere opsporingsmethode observatie uit te oefenen en zijn
cassatieberoep bijgevolg niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang (Art. 6 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
9 juni 2009
P.2007.1673.N
nr. 382
Opsporingen ten huize en huiszoekingen – Privé–woning – Oproep vanuit de woning –
Toegang van de politie tot de woning.
Uit art. 1, 4°, wet 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing
ten huize of huiszoeking mag worden verricht, alsook uit art. 27 wet 5 aug. 1992 op het
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politieambt, blijkt dat de politie zonder bevel tot huiszoeking en zonder toestemming van
de bewoner, in een niet voor het publiek toegankelijke plaats mag binnengaan, wanneer
een oproep vanuit die plaats een gevaar meldt dat op geen andere wijze kan worden
afgewend dan met een onmiddellijke tussenkomst van de agenten ter plaatse; de
rechtstreekse toegang van de politie tot een privé–woning van waaruit een noodoproep
uitgaat, is niet onderworpen aan de identificatie en de instemming van de persoon die het
werkelijke genot heeft van de plaats en evenmin aan opzoekingen om vast te stellen of de
oproeper dat genot heeft.
10 juni 2009
P.2009.0641.F
nr. 393
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden – Horen van de opmerkingen van de procureur–generaal buiten
aanwezigheid van de partijen – Aanwezigheid van andere leden van het openbaar
ministerie die de zaak behandelen – Toepassing.
De kamer van inbeschuldigingstelling belast met de controle over de toepassing van de
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, die afzonderlijk en buiten de
aanwezigheid van de partijen de opmerkingen van de procureur–generaal hoort, kan,
samen met de procureur–generaal, andere leden van het openbaar ministerie horen die de
zaak behandelen, waaronder de vertrouwensmagistraat belast met de concrete opvolging
van de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethode. (Art. 235ter, § 2, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
23 juni 2009
P.2009.0855.N
nr. 435
Regelmatigheid – Opsporingsonderzoek – Vordering tot het stellen van een
onderzoekshandeling waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is –
Onderzoeksrechter die onmiddellijk beslist het gehele onderzoek zelf voor te zetten –
Procureur des Konings – Saisine.
Eens het openbaar ministerie met toepassing van artikel 28septies Wetboek van
Strafvordering, dat bepaalt dat de procureur des Konings de onderzoeksrechter kan
vorderen een onderzoekshandeling te stellen waarvoor alleen de onderzoeksrechter
bevoegd is en dat de onderzoeksrechter, na uitvoering van die onderzoekshandeling,
beslist of hij het dossier terugzendt aan de procureur des Konings, dan wel of hij het
gehele onderzoek voortzet, de onderzoeksrechter vordert een onderzoekshandeling te
stellen, is de zaak bij de onderzoeksrechter aanhangig; de omstandigheid dat de
onderzoeksrechter beslist het onderzoek zelf voort te zetten alvorens de hem gevorderde
onderzoekshandeling te stellen, heeft geen invloed op de regelmatigheid van zijn saisine
30 juni 2009
P.2009.0986.N
nr. 452
Toepasselijke bepalingen – Geheim van privé–communicatie en –telecommunicatie –
Afluisteren door particulieren – Maatregel tot afluisteren.
Het geheim van privécommunicatie en –telecommunicatie wordt, enerzijds, beschermd
door artikelen 314bis, Sw., en anderzijds, door de artikelen 90ter tot 90decies, Sv.;
laatstgenoemde bepalingen regelen de voorwaarden waarin de onderzoeksrechter en, bij
ontdekking op heterdaad, de procureur des Konings, een maatregel kunnen nemen tot het
afluisteren van privécommunicatie en –telecommunicatie, maar betreffen niet het geval
waarin een particulier het geheim ervan zou schenden.
2 september 2009
P.2009.0960.F
nr. 469
Aanhouding door een particulier – Aanhouding bij ontdekking op heterdaad –
Gerechtelijke aanhouding.
Heterdaad, waarvoor de tussenkomst van een particulier is toegestaan, wordt niet
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beoordeeld met inachtneming van de tijd die is verlopen tussen het misdrijf en de eerste
daden van onderzoek die het vereist; opdat een misdrijf dat net is gepleegd, een op
heterdaad ontdekt misdrijf zou zijn in de zin van artikel 1, 3°, Wet Voorlopige Hechtenis,
is vereist dat het nog actueel is, dat er gegevens zijn vergaard waaruit het misdrijf
objectief kan worden afgeleid en dat de tijd die verloopt tussen het plegen van het misdrijf
en het onderscheppen van de verdachte, beperkt is tot de tijd die voor de particulier
materieel noodzakelijk is om de persoon die de voormelde elementen aanwijzen, hem
aanwijzen van zijn vrijheid te beroven.
23 september 2009
P.2009.1385.F
nr. 523
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging
– Gerechtelijk onderzoek na een jaar niet afgesloten – Verzoekschrift gegrond op artikel
136, tweede lid, Sv..
Artikel 136, tweede lid, Sv., staat de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij toe om,
als het gerechtelijk onderzoek na een jaar niet is afgesloten, bij de griffie van het hof van
beroep een verzoekschrift in te dienen om de regelmatigheid van de rechtspleging te
toetsen
23 september 2009
P.2009.0510.F
nr. 520
Aanhouding door een particulier – Aanhouding bij ontdekking op heterdaad –
Gerechtelijke aanhouding.
Artikel 1, 3°, Wet Voorlopige Hechtenis, staat de vrijheidsbeneming door een particulier
alleen toe in het geval van artikel 41, eerste lid, Sv., te weten, ontdekking van het misdrijf
terwijl het gepleegd wordt of terstond nadat het gepleegd is
23 september 2009
P.2009.1385.F
nr. 523
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging
– Toetsing op verzoek van een partij – Verplichting tot toetsing.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling regelmatig door een partij wordt
aangezocht om de bevoegdheden uit te oefenen die artikel 235bis Sv. haar toekent, dient
zij de gevraagde toetsing te verrichten; zij kan zich daaraan niet onttrekken op grond dat
die toetsing bij de regeling van de rechtspleging kan gebeuren
23 september 2009
P.2009.0510.F
nr. 520
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging
– Grond van nietigheid, niet–ontvankelijkheid of verval van de strafvordering – Redelijke
termijn overschreden – Begrip – Verjaring van de strafvordering.
De verjaring van de strafvordering en de beoordeling van de eventuele overschrijding van
de redelijke termijn waarbinnen een zaak moet worden gehoord, behoren tot de toetsing
van de regelmatigheid van de rechtspleging in de zin van artikel 235bis Sv. (Artikelen 6.1
en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
23 september 2009
P.2009.0510.F
nr. 520
Zeevisserij – Wettelijke grondslag – Opsporing en vaststelling – Inbreuk op de wet van 28
maart 1975 – Technici, deskundigen en ingenieurs van de dienst Zeevisserij – Machtiging
tot het betreden van plaatsen waar vaststellingen kunnen gebeuren.
Artikel 5, vijfde lid, van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw–,
tuinbouw– en zeevisserijproducten en artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 14 november 2003 tot aanwijzing van de Vlaamse ambtenaren die belast worden met
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de controle op de naleving van wetgeving en reglementering inzake zeevisserij vormen de
wettelijke grondslag waardoor de technici, deskundigen en ingenieurs van de dienst
Zeevisserij beschikken over de machtiging om in de uitoefening van hun opdracht
fabrieken, magazijnen, bergplaatsen, kantoren, vervoermiddelen, bedrijfsgebouwen,
stellen,
veilingen,
markten,
vismijnen,
vissersvaartuigen,
slachthuizen,
versnijdingslokalen, diepvriesinstallaties, trieerinstellingen, koelhuizen, stapelhuizen,
stations en de in open lucht gelegen bedrijven te betreden.
6 oktober 2009
P.2009.0466.N
nr. 556
Zeevisserij – Toepasselijkheid – Opsporing en vaststelling – Inbreuk op de wet van 28
maart 1975 – Voorwaarden tot het betreden van plaatsen waar vaststellingen kunnen
gebeuren – Verbod van nachtelijke huiszoeking.
Artikel 5, vijfde en zesde lid, van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in
landbouw–, tuinbouw– en zeevisserijproducten regelt de voorwaarden tot betreding van
de plaatsen waar vaststellingen kunnen gebeuren; overeenkomstig artikel 1, tweede lid
van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing
ten huize of huiszoeking mag worden verricht, vindt het verbod van artikel 1 van
voormelde wet derhalve geen toepassing.
6 oktober 2009
P.2009.0466.N
nr. 556
Zeevisserij – Bevoegde ambtenaar – Opsporing en vaststelling – Inbreuk op de wet van 28
maart 1975 – Technici, deskundigen en ingenieurs van de dienst Zeevisserij.
Artikel 107, 1°, van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III), dat het
artikel 5 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw–, tuinbouw– en
zeevisserijproducten wijzigt, ontneemt niet de bevoegdheid van de technici, deskundigen
en ingenieurs van de dienst Zeevisserij, bedoeld in het Besluit van de Vlaamse Regering
van 14 november 2003 tot aanwijzing van de Vlaamse ambtenaren die belast worden met
de controle op de naleving van wetgeving en reglementering inzake zeevisserij, om
overtredingen op de wet van 28 maart 1975 op te sporen en vast te stellen.
6 oktober 2009
P.2009.0466.N
nr. 556
Regel "non bis in idem" – Afsplitsing van de vervolgingen bij de regeling van de
rechtspleging – Vervolgingen blijven aanhangig bij de onderzoeksrechter – Tweede
gerechtelijk onderzoek bij een andere rechter – Toepassing.
De regel "non bis in idem" staat niet eraan in de weg dat ten aanzien van één van de
inverdenkinggestelden, zelfs bij een andere onderzoeksmagistraat dan die waarbij de zaak
aanvankelijk aanhangig is gemaakt, opnieuw een gerechtelijk onderzoek wordt geopend
betreffende een zaak waarvoor bij de regeling van de rechtspleging, een beschikking tot
afsplitsing van de tegen deze inverdenkinggestelde ingestelde vervolgingen werd
genomen.
14 oktober 2009
P.2009.1279.F
nr. 583
Afluisteren van telefoongesprekken – Telefoongesprek van de beklaagde met het
secretariaat van een advocatenkantoor – Het maken van een afspraak – Niet–
vertrouwelijk karakter van het gezegde – Schending van het beroepsgeheim.
Wanneer de afluistermaatregel uitsluitend de draagbare telefoon van de beklaagde betrof
en uit de transcriptie van het telefoongesprek tussen hem en een advocatenkantoor blijkt
dat hij met een bediende heeft gesproken, dat de inhoud geen verband houdt met de feiten
waarvan hij werd verdacht de dader te zijn en dat bij die gelegenheid geen enkele
vertrouwelijke mededeling met betrekking tot die feiten werd gedaan, kan de rechter
wettig beslissen dat het feit van de naam te vernemen waaronder de beklaagde zich
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voorstelde, door middel van de transcriptie van het gesprek dat hij voerde met het
secretariaat van een advocatenkantoor om een afspraak te maken voor zijn broer, het
beroepsgeheim niet schendt.
14 oktober 2009
P.2009.1279.F
nr. 583
Opsporing van telefoongesprekken – Lokaliseren van een mobiele telefoon – Tussenkomst
van het BIPT.
Art. 88bis werd bij wet van 11 februari 1991 ingevoegd om een wettelijke basis te
bezorgen aan de inmenging in het recht op eerbiediging van het privé–leven. Die
inmenging bestaat erin om buiten medeweten van de abonnee van een
telecommunicatienetwerk en de door hem opgebelde persoon, tijdens de uitwisseling van
de telecommunicatie, de oorsprong of de bestemming ervan te lokaliseren; de
bewoordingen van deze bepaling houden in dat het bevelschrift dat van de
onderzoeksrechter wordt vereist alleen een verplicht vormvereiste is ten aanzien van de
uitwisseling van telecommunicatie en niet voor het nauwkeurig lokaliseren van een
mobiele telefoon door het Belgisch Instituut van Posterijen en Telecommunicatie, wat
mogelijk is door alleen maar het signaal van dat toestel op te sporen terwijl het in werking
is, zonder dat vereist is dat er tijdens het opsporen telecommunicatie uitgaat of inkomt.
10 november 2009
P.2009.1584.F
nr. 653
Opsporing van
telecommunicatie.

telefoongesprekken

–

Regelmatigheid

–

Uitwisseling

van

Art. 88bis werd bij wet van 11 februari 1991 ingevoegd om een wettelijke basis te
bezorgen aan de inmenging in het recht op eerbiediging van het privé–leven. Die
inmenging bestaat erin om buiten medeweten van de abonnee van een
telecommunicatienetwerk en de door hem opgebelde persoon, tijdens de uitwisseling van
de telecommunicatie, de oorsprong of de bestemming ervan te lokaliseren; de
bewoordingen van deze bepaling houden in dat het bevelschrift dat van de
onderzoeksrechter wordt vereist alleen een verplicht vormvereiste is ten aanzien van de
uitwisseling van telecommunicatie en niet voor het nauwkeurig lokaliseren van een
mobiele telefoon door het Belgisch Instituut van Posterijen en Telecommunicatie, wat
mogelijk is door alleen maar het signaal van dat toestel op te sporen terwijl het in werking
is, zonder dat vereist is dat er tijdens het opsporen telecommunicatie uitgaat of inkomt.
10 november 2009
P.2009.1584.F
nr. 653
Douane en accijnzen – Voorwaarden – Onderzoek gevoerd door de ambtenaren van
douane en accijnzen – Toepassing van bijzondere opsporingsmethoden.
Voor de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden door ambtenaren van de
douane en accijnzen gelden dezelfde voorwaarden en moet dezelfde rechtspleging worden
gevolgd als deze voor de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden door elke
daartoe bevoegde officier van gerechtelijke politie, zodat de procureur des Konings
machtiging moet verlenen aan de douaneambtenaren tot het toepassen van de bijzondere
opsporingsmethode van observatie. (Artikelen 47, § 1, eerste en tweede lid, 47sexies, § 1,
235ter Wetboek van Strafvordering; Art. 4, § 1 Wet 22 april 2003.)
17 november 2009
P.2009.1258.N
nr. 671
Bijzondere opsporingsmethoden – Douane en accijnzen – Onderzoek gevoerd door de
ambtenaren van douane en accijnzen – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethode van observatie.
De toepassing van de bijzondere opsporingsmethode van observatie door de
douaneambtenaren moet worden gecontroleerd door de kamer van inbeschuldigingstelling
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(Artikelen 47, § 1, eerste en tweede lid, 47sexies, § 1, 235ter Wetboek van Strafvordering;
Art. 4, § 1 Wet 22 april 2003.)
17 november 2009
P.2009.1258.N
nr. 671
Procedure – Hoedanigheid – Bijzondere opsporingsmethoden – Douane en accijnzen –
Controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden – Partijen –
Onderzoek gevoerd door de ambtenaren van douane en accijnzen – Douane.
In de procedure van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is de douane niet
gelijkgesteld met het openbaar ministerie, en moet ze worden beschouwd als een
burgerlijke partij. (Art. 235ter Wetboek van Strafvordering.)
17 november 2009
P.2009.1258.N
nr. 671
Rechtspleging – Samenstelling van het dossier – Door het openbaar ministerie ter
informatie gevoegd stuk – In aanmerking genomen door de raadkamer – Regeling van de
rechtspleging – Raadkamer.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de raadkamer om, voor de beoordeling van de
telastleggingen betreffende de in de vordering bedoelde feiten, acht te slaan op een stuk
dat het openbaar ministerie daartoe, ter informatie, heeft gevoegd bij een gerechtelijk
onderzoek dat reeds ter regeling van de rechtspleging was vastgesteld; aangezien een
dergelijk stuk bedoeld is om het onderzoeksgerecht in te lichten over de feiten waarover
het uitspraak moet doen, maakt het deel uit van het rechtsplegingsdossier, ook als de
daarin vervatte inlichtingen niet werden vergaard door de onderzoeksmagistraat of door
een officier van politie die hij daartoe opdracht zou hebben gegeven
18 november 2009
P.2009.0984.F
nr. 676
Rechtspleging – Regelmatigheid – Samenstelling van het dossier – Door het openbaar
ministerie ter informatie gevoegd stuk – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer.
Of de raadkamer rekening houdt met een stuk dat het openbaar ministerie daartoe, ter
informatie, heeft gevoegd, hangt niet af van bijkomende vorderingen van het parket,
wanneer de voeging van dat stuk niet tot doel heeft om andere strafbare feiten dan die
welke het voorwerp van het debat uitmaken, bij de raadkamer aanhangig te maken
18 november 2009
P.2009.0984.F
nr. 676
Beginsel van de rechtspraak op tegenspraak – Beperkende werking van de
aanhangigmaking – Regeling van de rechtspleging – Verwijzing – Bevoegdheden –
Raadkamer.
De raadkamer kan niet, op straffe van nietigheid van de beschikking, een
inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht verwijzen op grond van gegevens die niet
aan tegenspraak werden onderworpen of voor misdrijven, bestaande uit feiten die bij haar
niet aanhangig zijn gemaakt
18 november 2009
P.2009.0984.F
nr. 676
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beschikking tot verwijzing – Middel dat de
onregelmatigheid van de beschikking van de raadkamer aanvoert – Regeling van de
rechtspleging.
Het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot verwijzing is
ontvankelijk wanneer het tot staving van het voormelde hoger beroep aangevoerde
middel, terecht aanvoert dat de voormelde beschikking onregelmatig is, vermits zij steunt
op gegevens die niet aan tegenspraak werden onderworpen of de inverdenkinggestelde
verwijst wegens misdrijven, bestaande uit feiten die niet bij de raadkamer aanhangig zijn
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gemaakt
18 november 2009

P.2009.0984.F

nr. 676

Artikel 6.1 E.V.R.M. – Voorwaarden – Ontslag van rechtsvervolging – Regeling van de
rechtspleging – Motivering – Redelijke termijn – Overschrijding – Onderzoeksgerechten –
Doel.
Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de overschrijding van de redelijke termijn de
bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar
heeft aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de burgerlijke
rechtsvordering meer mogelijk is en hij van rechtsvervolging wordt ontslagen, moet het
preciseren tegen welke bewijsmiddelen en waarom de verdachte zich niet meer behoorlijk
zou kunnen verdedigen; deze motivering moet het Hof toelaten te toetsen of de kamer van
inbeschuldigingstelling wettig heeft kunnen oordelen, zoals zij dat heeft gedaan
24 november 2009
P.2009.1080.N
nr. 694
Artikel 6.1 E.V.R.M. – Regeling van de rechtspleging – Redelijke termijn – Overschrijding
– Onderzoeksgerechten – Gevolg.
Het onderzoeksgerecht dat beslist over de regeling van de rechtspleging kan ook over de
overschrijding van de redelijke termijn oordelen; het kan de verdachte alleen van
rechtsvervolging ontslaan wanneer het oordeelt dat de overschrijding van de redelijke
termijn de bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en
onherstelbaar heeft aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de
burgerlijke rechtsvordering meer mogelijk is
24 november 2009
P.2009.1080.N
nr. 694
Artikel 6.1 E.V.R.M. – Verval van de strafvordering – Regeling van de rechtspleging –
Redelijke termijn – Overschrijding – Onderzoeksgerechten.
Het onderzoeksgerecht heeft niet de bevoegdheid om louter omwille van de
overschrijding van de redelijke termijn het verval van de strafvordering uit te spreken
waarbij de burgerlijke rechtsvordering zonder meer wordt ter zijde geschoven
24 november 2009
P.2009.1080.N
nr. 694
Consignatie – Burgerlijke partijstelling bij rechtsvordering – Consignatieverplichting –
Verzuim – Openen – Daaropvolgende vordering tot onderzoek.
De nalatigheid van de klager om te voldoen aan de verplichting tot voorafgaande
consignatie van de kosten, heeft geen invloed op de rechtspleging wanneer zij door de
vordering van het openbaar ministerie is gedekt, wat aan de vervolging haar wettelijke
basis verleent en wettigt dat de kosten ervan door de Schatkist worden voorgeschoten;
daaruit volgt dat deze nalatigheid niet belet dat uitspraak wordt gedaan over de
strafvordering die met een burgerlijke partijstelling is ingesteld, waarna een vordering tot
onderzoek is ingesteld (Art. 108 K.B. 28 dec. 1950.)
9 december 2009
P.2009.1105.F
nr. 730
Burgerlijke partijstelling bij rechtsvordering – Consignatieverplichting – Verzuim –
Openen.
Het openbaar ministerie of de beklaagde kunnen, zelfs voor het eerst in hoger beroep, aan
de rechtstreeks dagende partij een grond tegenwerpen om niet te procederen, namelijk
haar verzuim om de sommen te betalen die zij in consignatie moet geven (Art. 108 K.B.
28 dec. 1950.)
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9 december 2009

P.2009.1105.F

nr. 730

Burgerlijke partijstelling bij rechtsvordering – Consignatieverplichting – Bestaansreden –
Openen.
De voorafgaande consignatie van de kosten, als bepaald in artikel 108, K.B. 28 december
1950 houdende Algemeen Reglement Gerechtskosten in Strafzaken, is een borg die de
burgerlijke partij wordt opgelegd om te garanderen dat zij met mate gebuik zou maken
van het haar bij wet toegekende recht om de strafvordering op gang te brengen; de
voormelde bepaling heeft vooral tot doel om de burgerlijke partijen wier klacht de
uitsluitende of voornaamste reden van de rechtsvordering was, het vormvereiste van de
voorafgaande consignatie op te leggen
9 december 2009
P.2009.1105.F
nr. 730
Observatie – Bijzondere opsporingsmethoden – Bevelschrift van de onderzoeksrechter tot
bevestiging van het bestaan van een machtiging tot observatie – Proces–verbaal van
uitvoering van de observatie – Verplichte vermeldingen – Datum van de machtiging.
Noch artikel 56bis, zesde lid, Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het
bevelschrift van de onderzoeksrechter tot bevestiging van het bestaan van een machtiging
tot observatie, noch artikel 47septies, § 2, derde lid, Wetboek van Strafvordering dat met
verwijzing naar artikel 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° en 5° van hetzelfde wetboek, de verplichte
vermeldingen van het proces–verbaal van uitvoering van de observatie opsomt, vereisen
dat de datum van de machtiging tot observatie in het bevelschrift of in het proces–verbaal
van uitvoering moet worden vermeld.
15 december 2009
P.2009.1681.N
nr. 751
Wettigheid – Observatie – Bijzondere opsporingsmethoden – Machtiging tot observatie –
Verschil tussen datum van opstellen van schriftelijke machtiging en aanvangsdatum van
periode van uitvoering van observatie.
Uit artikel 47sexies, § 3, 5°, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de machtiging
tot observatie schriftelijk is en dat zij de periode vermeldt tijdens dewelke de observatie
kan worden uitgevoerd en die niet langer mag zijn dan één maand te rekenen vanaf de
datum van de machtiging, en artikel 47sexies, § 5 van hetzelfde wetboek, dat bepaalt dat
in spoedeisende gevallen de machtiging tot observatie mondeling kan worden verstrekt en
deze machtiging daarna zo spoedig mogelijk moet worden bevestigd in de vorm bepaald
in het eerste lid, volgt dat het ogenblik van het opstellen van de schriftelijke machtiging
enerzijds en de aanvang van de periode van de machtiging anderzijds niet noodzakelijk
dezelfde moeten zijn; de onderzoeksrechter of, in voorkomend geval, de procureur des
Konings kan de periode tijdens dewelke de observatie mag worden uitgevoerd ook laten
ingaan op een andere datum zonder dat de duur van de periode evenwel één maand kan
overschrijden.
15 december 2009
P.2009.1569.N
nr. 750
Artikel 6.1 – Eerlijke behandeling van de zaak – Artikel 6, § 3.c – Recht op bijstand van
een advocaat – Voorbereidend onderzoek – Eerste verhoor door de politie – Rechten van
de Mens – Verhoor – Artikel 6 – Artikel 6.3 – Miskenning – Verdrag Rechten van de Mens
– Bekentenis.
Noch artikel 6.1, noch artikel 6.3, c, E.V.R.M., zoals zij momenteel worden uitgelegd
door het Hof Mensenrechten, verplichten de onderzoeksgerechten om onmiddellijk het
bevel tot aanhouding op te heffen dat is uitgevaardigd tegen iemand die van moord wordt
verdacht, alleen op grond dat hij, vóór zijn verschijning voor de onderzoeksmagistraat
door de politie werd verhoord en daar een bekentenis heeft afgelegd zonder dat hij vanaf
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het eerste verhoor werd bijgestaan door een advocaat.
29 december 2009
P.2009.1826.F

nr. 790

ONDERZOEKSGERECHTEN
Aard – Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering – Opschorting van de uitspraak.
De onderzoeksgerechten die de opschorting van de uitspraak gelasten en vervolgens
oordelen over de burgerlijke rechtsvordering, doen uitspraak als vonnisgerechten en
spreken aldus een vonnis of arrest uit als bedoeld in artikel 149 Grondwet, wat moet
plaatsvinden in openbare rechtszitting (Art. 6 Wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie; Art. 149, 3, al. 2 Grondwet 1994.)
6 januari 2009
P.2008.1023.N
nr. 9
Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Overeenstemming met de wet – Opdracht –
Maatregel tot verwijdering.
De opdracht van de onderzoeksgerechten die met toepassing van art. 72,
Vreemdelingenwet uitspraak doen, is alleen om na te gaan of de tegen een vreemdeling
genomen maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied, in
overeenstemming zijn met de wet; daaruit volgt dat geen onwettigheid kan worden
afgeleid uit het feit alleen dat de administratieve overheid de vreemdeling een
hechtenismaatregel oplegt die bij wet is bepaald, ook al konden er andere minder
dwingende maatregelen worden genomen.e
14 januari 2009
P.2008.1787.F
nr. 30
Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Controle van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Artikel 235ter, § 2, tweede en derde lid,
Sv. – Afzonderlijk horen van de inverdenkinggestelde.
Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering vereist niet dat de kamer van
inbeschuldigingstelling de inverdenkinggestelde hoort buiten de aanwezigheid van het
openbaar ministerie en van de andere partijen
3 februari 2009
P.2007.0988.N
nr. 87
Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht – Voorlopige hechtenis – Eerder in vrijheid
gelaten of gestelde inverdenkinggestelde – Redenen van het bevel tot aanhouding –
Toezicht op de regelmatigheid – Bevel tot aanhouding.
Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid moet onderzoeken van een bevel tot aanhouding
dat met toepassing van artikel 16, Wet Voorlopige Hechtenis is uitgevaardigd, is bevoegd
om de redenen van dat bevel te verbeteren en aan te vullen door naar artikel 28 van die
wet te verwijzen en erop te wijzen dat sommige daarin vermelde gegevens, die het
opgeeft, nieuwe en ernstige omstandigheden zijn die, met toepassing van het voormelde
artikel 28, die maatregel noodzakelijk maken (Artikelen 16, 21 en 28 Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 februari 2009
P.2009.0155.F
nr. 93
Omschrijving van de feiten – Herkwalificering – Bericht aan de raadsman van de
inverdenkinggestelde – Regeling van de rechtspleging – Eerbiediging van het recht van
verdediging.
Het bericht aan de raadsman van de inverdenkinggestelde betreffende de herkwalificering,
eerbiedigt het recht van verdediging, zonder dat daarnaast vereist is dat de
inverdenkinggestelde zijn advocaat machtiging verleende om hem eveneens op dàt punt te
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verdedigen.
18 februari 2009

P.2008.1505.F

nr. 134

Verplichting – Voorlopige omschrijving van de feiten – Regeling van de rechtspleging –
Eerbiediging van het recht van verdediging.
Bij de regeling van de rechtspleging is de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht om
voorlopig aan de feiten waarvan de onderzoeksrechter kennis nam, hun werkelijke
strafrechtelijke omschrijving te geven, met eerbiediging van het recht van verdediging.
18 februari 2009
P.2008.1505.F
nr. 134
Datum van de feiten van de telastlegging – Voorlopige feitelijke beoordeling –
Vaststelling van het bestaan van voldoende bezwaren – Regeling van de rechtspleging.
De kamer van inbeschuldigingstelling beoordeelt voorlopig, in feite, de dag waarop de
verjaring begint te lopen; aangezien de beoordeling van de datum van de feiten van de
telastlegging, de beoordeling van het bestaan van voldoende bezwaren inhoudt, antwoordt
het onderzoeksgerecht op de conclusie van de inverdenkinggestelde die de termijn van het
tijdvak betwist waarbinnen het misdrijf is gepleegd, door het bestaan op die datum vast te
stellen van schuldaanwijzingen
18 februari 2009
P.2008.1505.F
nr. 134
Kamer van inbeschuldigingstelling – Middel waarbij de verjaring van de strafvordering
wordt aangevoerd – Conclusie – Beoordeling die voorafgaandelijk een andere
misdrijfomschrijving vereist – Regeling van de rechtspleging.
De kamer van inbeschuldigingstelling dient bij de regeling van de rechtspleging te
oordelen over het in conclusie aangevoerde verweer van het verval van de strafvordering
door verjaring; in zoverre de beoordeling van het bedoelde verval echter voorafgaandelijk
een andere misdrijfomschrijving van de feiten door de appelrechters vereist dan deze
waarvoor de raadkamer het bestaan van voldoende bezwaren onaantastbaar heeft
vastgesteld, is dat verweer niet ontvankelijk (Artikelen 135, § 2 en 235bis, §§ 3, 5 en 6
Wetboek van Strafvordering.)
24 februari 2009
P.2008.1617.N
nr. 151
Kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethoden – Oordeel over de
regelmatige toepassing ervan.
Uit artikel 235ter, § 1, Wetboek van Strafvordering volgt dat enkel de kamer van
inbeschuldigingstelling kan oordelen of de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie regelmatig zijn toegepast.
3 maart 2009
P.2009.0079.N
nr. 169
Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtsmacht – Feitenrechter – Controle van de
bijzondere opsporingsmethoden – Beoordeling van een onregelmatigheid van het
onderzoeksgerecht.
Een vonnisgerecht heeft niet de rechtsmacht om de regelmatigheid van de beslissingen
van het onderzoeksgerecht rechtstreeks of onrechtstreeks te onderzoeken of te beoordelen
3 maart 2009
P.2009.0079.N
nr. 169
Beslissing ten gronde – Gezag van gewijsde.
Beslissingen van onderzoeksgerechten hebben slechts gezag van gewijsde in geval de wet
ze het recht verleent om over de grond van de zaak uitspraak te doen zoals een
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vonnisgerecht
10 maart 2009

P.2008.1569.N

nr. 185

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden – Bijzondere opsporingsmethoden toegepast vóór de wet van 6
januari 2003 – Controle – Criteria.
De toetsing door de kamer van inbeschuldigingstelling van vóór de wet van 6 januari
2003 toegepaste bijzondere opsporingsmethodes kan niet geschieden overeenkomstig de
artikelen 47ter, 47quinquies, 47sexies, 47octies, 47novies, 235bis, § 5 en § 6, en 235ter
Wetboek van Strafvordering: ze geschiedt overeenkomstig die regels en beginselen die
inhouden dat de bijzondere opsporingsmethode slechts mag uitgevoerd worden met
voorafgaande machtiging van de gerechtelijke overheid en onder haar toezicht, en dat
daarbij wordt voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit
10 maart 2009
P.2009.0061.N
nr. 188
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toepassing in de tijd – Controle over de toepassing
van de bijzondere opsporingsmethoden – Voorwaarde.
Voor alle geschillen die nog niet definitief zijn beslecht kan de kamer van
inbeschuldigingstelling de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden
controleren, ongeacht of die aanwending vóór of na de inwerkingtreding van de wet van 6
januari 2003 heeft plaatsgehad (Artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
10 maart 2009
P.2009.0061.N
nr. 188
Rechtspleging – Onderzoek – Beslissing tot buitenvervolgingstelling – Heropening van
het onderzoek.
Een onderzoek dat met een beslissing tot buitenvervolgingstelling is afgesloten, kan alleen
heropend worden in geval van nieuwe bezwaren en uitsluitend op vordering van het
openbaar ministerie (Artikelen 246 tot 248 Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2009
P.2008.1592.F
nr. 190
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Beroep tot
nietigverklaring van het arrest van buitenvervolgingstelling – Arrest van
buitenvervolgingstelling – Verwerping van het cassatieberoep.
Het beroep tot nietigverklaring is niet ontvankelijk wanneer het is ingesteld tegen een
arrest van buitenvervolgingstelling van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof
van beroep, waartegen de eiser cassatieberoep had ingesteld dat bij een voorgaand arrest
werd verworpen. (Artikelen 373, 417 en 438 Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2009
P.2008.1592.F
nr. 190
Aard – Voorlopige hechtenis – Beslissing tot handhaving – Gevolg voor de regels inzake
het gebruik der talen.
De beslissing van het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving van de
voorlopige hechtenis, is geen zuiver voorbereidende beslissing in de zin van art. 40,
tweede lid, Taalwet Gerechtszaken; in zoverre zij op de schending steunt van de artikelen
31 en 32 van de voormelde wet, is de aangevoerde nietigheid van een proces–verbaal van
verhoor door de politie, mocht dit bewaarheid worden, door een dergelijke beslissing
gedekt, wanneer niet blijkt dat de eiser die grief heeft opgeworpen voor het
onderzoeksgerecht dat de voormelde beslissing heeft gewezen
25 maart 2009
P.2009.0404.F
nr. 217
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Toepasselijkheid – Redengeving – Artikel 149, Grondwet 1994.
Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die geen
uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvordering, maar dit doet geen afbreuk aan
de verplichting van het onderzoeksgerecht te antwoorden op de conclusie van de
inverdenkinggestelde
31 maart 2009
P.2009.0352.N
nr. 225
Opdracht – Exequatur – Passieve uitlevering.
Krachtens artikel 3, tweede lid, Uitleveringswet 1874 moeten de onderzoeksgerechten
nagaan of de door de bevoegde vreemde overheid overgelegde akte, op het ogenblik van
hun beslissing, aan de vereisten van de wet en van het uitleveringsverdrag voldoet en of
de algemene en bijzondere uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld
31 maart 2009
P.2009.0162.N
nr. 224
Verplichting tot antwoord – Redengeving – Conclusie.
Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die geen
uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvordering, maar dit doet geen afbreuk aan
de verplichting van het onderzoeksgerecht te antwoorden op de conclusie van de
inverdenkinggestelde
31 maart 2009
P.2009.0352.N
nr. 225
Kamer van inbeschuldigingstelling – Bevoegdheid – Exequatur door de raadkamer –
Afwezigheid van hoger beroep – Navolgend verzoek tot invrijheidstelling – Afwijzing door
de raadkamer – Hoger beroep van de vreemdeling – Passieve uitlevering.
Wanneer de persoon, die is opgesloten om te worden uitgeleverd en die ter beschikking
staat van de uitvoerende macht, de rechter vraagt de wettigheid van zijn gevangenhouding
te onderzoeken, kan dit onderzoek door de rechter niet inhouden dat deze de eerder
gedane uitvoerbaarverklaring van de door de verzoekende staat overgelegde akten in
vraag kan stellen; de rechter kan derhalve niet opnieuw de regelmatigheid van het verzoek
tot uitlevering of van het door de verzoekende staat afgeleverde bevel tot aanhouding
onderzoeken, wanneer daarover door de bevoegde rechter reeds definitief uitspraak is
gedaan
31 maart 2009
P.2009.0162.N
nr. 224
Voorlopige hechtenis – Schending – Artikel 6.3.c, E.V.R.M. – Eerste verschijning –
Laattijdige aanwijzing van een advocaat – Herstel in hoger beroep van het recht van
verdediging – Handhaving.
Een onderzoeksgerecht dat uitspraak dient te doen over de eventuele handhaving van de
voorlopige hechtenis kan, zonder artikel 6.3.c E.V.R.M. te schenden, oordelen dat de
laattijdige aanwijzing van een advocaat om de inverdenkinggestelde bij te staan, de
verdere rechtspleging niet gebrekkig kan maken, ingeval het recht van verdediging werd
hersteld
14 april 2009
P.2009.0532.F
nr. 251
Voorlopige hechtenis – Inverdenkinggestelde die geen advocaat heeft gekozen –
Verwittiging van de stafhouder van de Orde door de onderzoeksrechter – Eerste
verschijning – Handhaving – Verzuim.
De onregelmatigheid van de voor de raadkamer gevoerde rechtspleging, wegens het niet–
naleven van art. 16, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis, is geen onherstelbare tekortkoming
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van de rechtspleging; zij maakt de handhaving van die hechtenis niet onwettig, vermits de
inverdenkinggestelde, zonder om uitstel van de behandeling van zijn zaak te verzoeken,
op de rechtszitting van de raadkamer aanvaard heeft zichzelf te verdedigen en vervolgens,
op de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling, door een advocaat werd
bijgestaan
14 april 2009
P.2009.0532.F
nr. 251
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Termijn – Controle over
de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden – Zaak waarin één van de
inverdenkinggestelden van zijn vrijheid is beroofd.
Wanneer één van de inverdenkinggestelden van zijn vrijheid is beroofd, moet het
cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de
toepassing van de uitgevoerde bijzondere opsporingsmethoden controleert, worden
ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren, die ten aanzien van het openbaar
ministerie en elk van de partijen, begint te lopen vanaf de dag waarop het arrest is
uitgesproken. (Art. 235ter, § 6, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2009
P.2009.0396.N
nr. 266
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Prejudiciële vraag aan
het Grondwettelijk Hof – Controle over de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden –
Zaak waarin inverdenkinggestelden van hun vrijheid zijn beroofd.
Wanneer cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling die de toepassing van de uitgevoerde bijzondere
opsporingsmethoden controleert en er in de zaak inverdenkinggestelden van hun vrijheid
zijn beroofd, is de zaak spoedeisend omdat de aangehoudenen overeenkomstig artikel 5.3
E.V.R.M. recht hebben op een spoedige behandeling van hun zaak, zodat er dan ook geen
reden is dat het Hof een prejudiciële vraag zou stellen aan het Grondwettelijk Hof. (Art.
26, § 3 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 235ter Wetboek van
Strafvordering; Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
21 april 2009
P.2009.0396.N
nr. 266
Kamer van inbeschuldigingstelling – Subsidiariteit – Draagwijdte – Controle door de
kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethode van observatie –
Opdracht van het Hof.
De kamer van inbeschuldigingstelling die overeenkomstig artikel 235ter, Wetboek van
Strafvordering de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode observatie controleert,
moet, wat de door de procureur des Konings verleende machtiging betreft, enkel nagaan
of deze machtiging redenen vermeldt waarom de observatie onontbeerlijk is om de
waarheid aan de dag te brengen: het Hof toetst enkel of de kamer van
inbeschuldigingstelling zijn controleopdracht heeft uitgeoefend. (Artikelen 47sexies, § 2,
tweede lid, 47sexies, § 3, en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2009
P.2009.0353.N
nr. 265
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Controle van de bijzondere
opsporingsmethode observatie – Geen cassatieberoep – Toepassing – Gevolg.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling heeft geoordeeld dat de bijzondere
opsporingsmethode observatie regelmatig is verlopen en tegen dat arrest geen
cassatieberoep is ingesteld, blijft die beslissing onverkort bestaan en is nadien het
cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen een beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling die, buiten het geval bedoeld in artikel 189ter, eerste lid, Wetboek
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van Strafvordering, een tweede controle heeft uitgevoerd, ingevolge toepassing van artikel
189ter, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
(Artikelen 189ter, vierde lid, en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2009
P.2009.0428.N
nr. 267
Kamer van inbeschuldigingstelling – Douane en accijnzen – Onderzoek uitgevoerd door
de administratie van douane en accijnzen – Toepassing van de bijzondere
opsporingsmethode observatie – Controleopdracht van de kamer van
inbeschuldigingstelling – Rechtstreekse dagvaarding.
Vooraleer de administratie van douane en accijnzen na een door haar uitgevoerd
onderzoek waarin de bijzondere opsporingsmethode observatie werd toegepast, tot
rechtstreekse dagvaarding overgaat, moet de kamer van inbeschuldigingstelling op
vordering van het openbaar ministerie de regelmatigheid van de toepassing van die
bijzondere opsporingsmethoden controleren. (Artikelen 47ter, § 1, eerste en tweede lid,
47sexies, § 1 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 47octies, § 1, en 235ter, § 1, tweede
lid Wetboek van Strafvordering.)
28 april 2009
P.2008.1738.N
nr. 283
Handhaving voorlopige hechtenis – Regelmatigheid van bewijsverkrijging – Betwisting –
Prima facie onderzoek – Aanwijzingen van schuld.
Het onderzoeksgerecht dat beslist over de voorlopige hechtenis, moet onder meer nagaan
of op het ogenblik van zijn uitspraak er ten laste van de aangehoudene nog steeds
aanwijzingen van schuld bestaan; wanneer die aanwijzingen van schuld worden afgeleid
uit een bewijsverkrijging waarvan de regelmatigheid wordt betwist, is het
onderzoeksgerecht slechts gehouden tot een prima facie onderzoek van de regelmatigheid
van de bewijsverkrijging
5 mei 2009
P.2009.0615.N
nr. 295
Gegevens die de verwijzing verantwoorden – Regeling van de rechtspleging – Verwijzing
naar het vonnisgerecht.
Uit de omstandigheid alleen dat het onderzoeksgerecht de gegevens op grond waarvan het
een beklaagde naar de correctionele rechtbank verwijst als aanwijzingen omschrijft, kan
niet worden afgeleid dat die verwijzing gegrond is op verdenkingen die niet ernstig
genoeg zijn om een zaak bij een vonnisgerecht aanhangig te maken.
6 mei 2009
P.2009.0046.F
nr. 296
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Gebrek in een vorig arrest –
Regeling van de rechtspleging – Miskenning van het vermoeden van onschuld.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over de regeling van de
rechtspleging kan zij een gebrek herstellen dat voortvloeit uit de miskenning van het
vermoeden van onschuld in een vorig arrest, dat een verzoek tot het stellen van
aanvullende onderzoeksopdrachten verwerpt.
6 mei 2009
P.2009.0046.F
nr. 296
Kamer van inbeschuldigingstelling – Feitenrechter – Controle over de toepassing van de
bijzondere opsporingsmethoden – Geen onderzoek van de regelmatigheid van de
procedure en van de bewijsverkrijging – Exceptie van niet–ontvankelijkheid van de
strafvordering op grond van politionele provocatie – Regeling van de rechtspleging.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, noch op het ogenblik dat zij kennis nam
van de zaak ter gelegenheid van de controle over de toepassing van de bijzondere

– 259 –
opsporingsmethoden, noch op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging, de
regelmatigheid van de procedure en van de bewijsverkrijging heeft onderzocht aan de
hand van het open dossier, kan de feitenrechter niet weigeren het onderzoek te doen naar
de opgeworpen niet–ontvankelijkheid van de strafvordering op grond van de aangevoerde
politionele provocatie. (Artikelen 127, 235bis en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
12 mei 2009
P.2009.0190.N
nr. 312
Aard – Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de
bijzondere opsporingsmethoden – Wet van 16 januari 2009 die de bevoegdheid van de
kamer van inbeschuldigingstelling – Gevolg.
De wet van 16 januari 2009 tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416
van het Wetboek van Strafvordering, regelt de controle op de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie, door de bevoegdheid ter zake van de kamer
van inbeschuldigingstelling uit te breiden en is als dusdanig een wet betreffende de
bevoegdheid en de rechtspleging die, bij ontstentenis van andersluidende bepaling, vanaf
haar inwerkingtreding onmiddellijk van toepassing is op de hangende rechtsplegingen
waarin nog geen beslissing over de zaak zelf is genomen. (Artikelen 189ter, 235ter,
335bis en 416 Wetboek van Strafvordering.)
12 mei 2009
P.2009.0568.N
nr. 313
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Verwerping –
Beslag – Benadeelde – Verzoek tot opheffing.
Het cassatieberoep van de persoon die is benadeeld door een onderzoeksdaad met
betrekking tot zijn goederen, in casu een beslag, dat gericht is tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn verzoekschrift verwerpt, is niet ontvankelijk
wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling zich niet heeft uitgesproken over de
regelmatigheid van het beslag maar heeft geoordeeld dat de persoon met onvoldoende
zekerheid aantoonde dat het inbeslaggenomen en opgeëiste geld hem toebehoorde
(Artikelen 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering.)
20 mei 2009
P.2009.0214.F
nr. 331
Onderzoek van de ontvankelijkheid – Burgerlijke partijstelling.
Het onderzoeksgerecht moet de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling slechts
onderzoeken wanneer de strafvordering uitsluitend door die stelling is ingesteld of
wanneer alleen de burgerlijke partij die zelf de strafvordering niet op gang heeft gebracht,
hoger beroep instelt tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling; in dat laatste
geval is de ontvankelijkheid van het hoger beroep van de burgerlijke partij, waardoor de
strafvordering voor de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig gemaakt wordt,
afhankelijk van de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling; wanneer het hoger
beroep is ingesteld door de inverdenkinggestelde en de strafvordering op gang gebracht is
door een vordering van het openbaar ministerie terwijl de burgerlijke partij zich slechts
nadien bij de procedure heeft gevoegd, vertoont de ontvankelijkheid van de burgerlijke
partijstelling geen belang voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van de
strafvordering die onafhankelijk van die stelling bestaat en in dat geval moet de kamer
van inbeschuldigingstelling de ontvankelijkheid van de stelling als burgerlijke partij niet
onderzoeken
26 mei 2009
P.2009.0066.N
nr. 345
Verwijzingsbeschikking van de raadkamer – Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger
beroep van de inverdenkinggestelde – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid –
Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde – Niet–ontvankelijk hoger beroep – Regeling
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van de rechtspleging.
De inverdenkinggestelde kan alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest
dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing, in zoverre
de kamer van inbeschuldigingstelling zijn hoger beroep ontvankelijk heeft verklaard of
wanneer zij het verkeerdelijk niet–ontvankelijk heeft verklaard (Artikelen 129, 130, 131,
§ 1, 135, § 2 en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
27 mei 2009
P.2009.0261.F
nr. 353
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Vreemdelingen – Vrijheidsberoving
– Beroep bij de rechterlijke macht – Minister of zijn gemachtigde – Partij in de
rechtspleging – Raadkamer.
Wanneer de vreemdeling met toepassing van art. 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, ingeval 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, ontneemt hem die hoedanigheid niet
(Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
27 mei 2009
P.2009.0737.F
nr. 354
Verwijzingsbeschikking van de raadkamer – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Ontvankelijkheid – Regeling van de rechtspleging.
De kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt de niet–ontvankelijkheid van het
hoger beroep naar recht, wanneer zij vaststelt dat de inverdenkinggestelde voor de
raadkamer geen exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen en daar geen grond van
niet–ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, noch enige onregelmatigheid,
verzuim of grond van nietigheid van een onderzoekshandeling of van de bewijsvergaring
heeft aangevoerd en, zonder uitspraak te doen met toepassing van art. 235bis Sv., beslist
dat, enerzijds, de strafvordering niet was verjaard toen de zaak door haar werd onderzocht
en, anderzijds, dat de inverdenkinggestelde die aangifte doet van een gebrek aan
motivering van de beschikking tot verwijzing, het bestaan niet kan betwisten van
voldoende aanwijzingen van schuld (Artikelen 135, § 2, en 235bis, § 1 Wetboek van
Strafvordering.)
27 mei 2009
P.2009.0261.F
nr. 353
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de regelmatigheid aan de hand van het
vertrouwelijk dossier – Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Doel.
De bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering voorgeschreven controle van de
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de
hand van het vertrouwelijk dossier heeft tot doel het recht op een eerlijk proces,
gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en strekt de verdachte dus tot voordeel,
zodat de verdachte, die geen grieven aanvoert tegen de beslissing dat de bijzondere
opsporingsmethoden regelmatig zijn, geen belang heeft op te komen tegen de beslissing
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om de gevraagde
controle over de bijzondere opsporingsmethode observatie uit te oefenen en zijn
cassatieberoep bijgevolg niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang (Art. 6 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
9 juni 2009
P.2007.1673.N
nr. 382
Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Beoordeling – Verwijderingsmaatregel –
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Rechtsmacht.
Het onderzoeksgerecht moet krachtens artikel 72, tweede lid, Vreemdelingenwet, alleen
nagaan of de tegen de vreemdeling genomen maatregel tot vrijheidsberoving met het oog
op terugleiding naar de grens en uitwijzing, overeenkomstig de wet is gewezen, zonder
uitspraak te mogen doen over de opportuniteit ervan, ook niet door te verwijzen naar een
andere beslissing in een andere rechtspleging (Art. 72, tweede lid Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
23 juni 2009
P.2009.0844.N
nr. 434
Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Controle over de toepassing van de
bijzondere opsporingsmethoden – Horen van de onderzoeksrechter buiten aanwezigheid
van de partijen – Vereiste van de aanwezigheid van het openbaar ministerie.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling belast met de controle over de toepassing
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, de onderzoeksrechter
hoort met toepassing van artikel 235ter, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, is de
aanwezigheid van het openbaar ministerie vereist, zoniet is de rechtspleging door
nietigheid aangetast. (Art. 235ter, § 2, vierde lid Wetboek van Strafvordering.)
23 juni 2009
P.2009.0855.N
nr. 435
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden – Horen van de opmerkingen van de procureur–generaal buiten
aanwezigheid van de partijen – Aanwezigheid van andere leden van het openbaar
ministerie die de zaak behandelen – Toepassing.
De kamer van inbeschuldigingstelling belast met de controle over de toepassing van de
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, die afzonderlijk en buiten de
aanwezigheid van de partijen de opmerkingen van de procureur–generaal hoort, kan,
samen met de procureur–generaal, andere leden van het openbaar ministerie horen die de
zaak behandelen, waaronder de vertrouwensmagistraat belast met de concrete opvolging
van de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethode. (Art. 235ter, § 2, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
23 juni 2009
P.2009.0855.N
nr. 435
Buitenlands bevel tot aanhouding – Uitlevering gevraagd aan België – Ernstige risico's
op flagrante rechtsweigering, foltering of onmenselijke en onterende – Toezicht op de
voorwaarden – Draagwijdte van het toezicht – Exequatur.
Artikel 2bis Uitleveringswet, ingevoegd door artikel 4 wet 15 mei 2007, krachtens welk
de uitlevering niet kan worden toegestaan wanneer er ernstige risico's bestaan dat de
persoon, indien hij wordt uitgeleverd, in de verzoekende Staat wordt onderworpen aan een
flagrante rechtsweigering, aan foltering of onmenselijke of onterende behandeling, legt
een algemene uitleveringsvoorwaarde op, waarvan het toezicht door de
onderzoeksgerechten gebeurt; het staat niet aan het Hof om zijn eigen beoordeling in de
plaats te stellen van die van de appelrechters, m.b.t. het al dan niet ernstige karakter van
de aangevoerde risico's, maar wèl om te onderzoeken of de kamer van
inbeschuldigingstelling zich ervan heeft vergewist of er geen ernstige en duidelijke reden
is waaruit blijkt dat de voormelde voorwaarde onmogelijk kan worden vervuld en of zij
uit haar vaststellingen de gevolgen heeft kunnen afleiden die zij daaruit trekt
24 juni 2009
P.2009.0355.F
nr. 436
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Europees aanhoudingsbevel – Artikel 6 – E.V.R.M. – Tenuitvoerlegging – Toepassing.
Artikel 6 E.V.R.M. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak moeten
doen over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, vermits zij op dat
ogenblik geen uitspraak doen over de gegrondheid van een telastlegging in strafzaken
(Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Advies aan
regering.
Het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling aan de Regering, inzake uitlevering,
is alleen maar raadgevend en is geen beslissing waartegen cassatieberoep mogelijk is
14 juli 2009
P.2009.0995.F
nr. 453
Aard – Europees aanhoudingsbevel – Voorwaarde dat de uitvaardigende autoriteit
toereikende waarborgen verstrekt – Europees aanhoudingsbevel afgeleverd met het oog
op de tenuitvoerlegging van een straf – Veroordeling bij verstek – Tenuitvoerlegging.
De voorwaarde dat de uitvaardigende rechterlijke autoriteit toereikende waarborgen
verstrekt om de bij verstek veroordeelde persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel
betrekking heeft, ervan te verzekeren dat hij in de uitvaardigende Staat een nieuwe
vonnisprocedure kan vragen en in zijn aanwezigheid wordt berecht, is facultatief en de
onderzoeksgerechten zijn niet verplicht deze voorwaarde te stellen (Art. 7, al. 1 Wet 19
dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
14 juli 2009
P.2009.1041.N
nr. 455
Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Antwoord op conclusies – Toepasselijke
wetsbepalingen.
Artikel 6.1 E.V.R.M., noch de artikelen 148 en 149 Grondwet zijn van toepassing op de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een ten aanzien van een
vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving (Art. 149 Grondwet
1994; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
4 augustus 2009
P.2009.1130.N
nr. 460
Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Antwoord op conclusies – Toepasselijke
wetsbepalingen.
Artikel 23, 4°, Voorlopige Hechteniswet 1990 is niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een hoger beroep tegen een
vrijheidsberovende maatregel die genomen is met het oog op de verwijdering van een
vreemdeling (Art. 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Art.
72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
4 augustus 2009
P.2009.1163.N
nr. 461
Tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel – Beoordeling – Bevoegde
uitvaardigende rechterlijke autoriteit.
Wanneer prima facie het Europees aanhoudingsbevel door een bevoegde rechterlijke
autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie is uitgevaardigd, blijft het onderzoek naar
de tenuitvoerlegging ervan beperkt tot de voorwaarden bepaald in de artikelen 4 tot 8 Wet
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Europees Aanhoudingsbevel, zonder dat artikel 2, § 2 en § 3 Wet Europees
Aanhoudingsbevel noch andere wets– en verdragsbepalingen daarenboven een verder
onderzoek naar de wettelijke bevoegdheid van de uitvaardigende autoriteit vereisen.
15 september 2009
P.2009.1363.N
nr. 500
Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Prima facie onderzoek van
aangevoerde onregelmatigheid – Conclusie waarbij de nietigheid van een
onderzoekshandeling wordt aangevoerd – Uitspraak over de handhaving van de
voorlopige hechtenis – Geen verdere uitspraak over de regelmatigheid van de procedure.
De kamer van inbeschuldigingstelling die de voorlopige hechtenis handhaaft na een prima
facie onderzoek van de door de verdachte aangevoerde onregelmatigheid van een
onderzoekshandeling, blijft geadieerd om alsnog uitspraak te doen over de regelmatigheid
van het gerechtelijk onderzoek met toepassing van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering
22 september 2009
P.2009.1389.N
nr. 518
Voorlopige hechtenis – Conclusie waarbij de nietigheid van een onderzoekshandeling
wordt aangevoerd – Opdracht van het onderzoeksgerecht – Handhaving – Aanwijzingen
van schuld.
Wanneer de verdachte voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving
van zijn voorlopige hechtenis, in conclusie de nietigheid van een onderzoekshandeling en
van de hierop gesteunde procedure aanvoert om hieruit af te leiden dat er geen
schuldaanwijzingen bestaan die de handhaving van de voorlopige hechtenis
verantwoorden, is het onderzoeksgerecht slechts gehouden tot een prima facie onderzoek
van de aangevoerde onregelmatigheid
22 september 2009
P.2009.1389.N
nr. 518
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging
– Grond van nietigheid, niet–ontvankelijkheid of verval van de strafvordering – Redelijke
termijn overschreden – Begrip – Verjaring van de strafvordering.
De verjaring van de strafvordering en de beoordeling van de eventuele overschrijding van
de redelijke termijn waarbinnen een zaak moet worden gehoord, behoren tot de toetsing
van de regelmatigheid van de rechtspleging in de zin van artikel 235bis Sv. (Artikelen 6.1
en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
23 september 2009
P.2009.0510.F
nr. 520
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging
– Gerechtelijk onderzoek na een jaar niet afgesloten – Verzoekschrift gegrond op artikel
136, tweede lid, Sv..
Artikel 136, tweede lid, Sv., staat de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij toe om,
als het gerechtelijk onderzoek na een jaar niet is afgesloten, bij de griffie van het hof van
beroep een verzoekschrift in te dienen om de regelmatigheid van de rechtspleging te
toetsen
23 september 2009
P.2009.0510.F
nr. 520
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging
– Toetsing op verzoek van een partij – Verplichting tot toetsing.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling regelmatig door een partij wordt
aangezocht om de bevoegdheden uit te oefenen die artikel 235bis Sv. haar toekent, dient
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zij de gevraagde toetsing te verrichten; zij kan zich daaraan niet onttrekken op grond dat
die toetsing bij de regeling van de rechtspleging kan gebeuren
23 september 2009
P.2009.0510.F
nr. 520
Kamer van inbeschuldigingstelling – Vaststelling van de overschrijding van de redelijke
termijn – Passend rechtsherstel – Regeling van de rechtspleging – Toepassing.
Het recht op daadwerkelijke rechtshulp, bedoeld in artikel 13 E.V.R.M., houdt in dat
wanneer de nationale instantie vaststelt dat de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6.1 van
dit verdrag, is overschreden, zij een passend rechtsherstel moet bieden, maar geen enkele
verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling stelt dat de overschrijding van de redelijke
termijn de niet–ontvankelijkheid of het verval van de strafvordering voor gevolg heeft; de
rechter beoordeelt welk het passende rechtsherstel is in het stadium van de rechtspleging
waarin hij uitspraak doet en dit rechtsherstel kan, in het stadium van de regeling van de
rechtspleging, bestaan in de loutere vaststelling van de overschrijding van de redelijke
termijn, waarmede de verwijzingsrechter die ten gronde oordeelt dan rekening zal moeten
houden bij de globale beoordeling van de zaak
27 oktober 2009
P.2009.0901.N
nr. 621
Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking van
de raadkamer – Opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling – Gebruik van valse
stukken – Verweermiddel waarbij voor de raadkamer de verjaring van de strafvordering
werd aangevoerd.
Wanneer de inverdenkinggestelde voor de raadkamer een verweermiddel aanvoert
omtrent de verjaring van de strafvordering voor een telastlegging van gebruik van valse
stukken, moet de raadkamer daarop antwoorden en, in voorkomend geval, dient zij te
preciseren waaruit het vermeende gebruik bestaat, welk het doel ervan was en welk
gevolg het beoogde; dit antwoord moet de kamer van inbeschuldigingstelling, die
overeenkomstig artikel 235bis, §§ 1 en 2, Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid
van de procedure controleert, toelaten na te gaan of de door de raadkamer als gebruik van
valse stukken aangewezen concrete handeling wel een strafbaar gebruik van valsheid kan
uitmaken en, indien dit het geval is, of op grond van het aangegeven concrete gebruik de
gevolgtrekking door de raadkamer betreffende de verjaring ervan wettig verantwoord is
27 oktober 2009
P.2009.0748.N
nr. 619
Gebruik van valse stukken – Opdracht van de raadkamer – Regeling van de rechtspleging
– Raadkamer.
Bij de regeling van de rechtspleging overeenkomstig artikel 130 Wetboek van
Strafvordering staat het de raadkamer te oordelen betreffende welk concreet gebruik er
voldoende bezwaar bestaat en of de strafvordering daarvoor niet verjaard is; bovendien
houdt artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering in, dat wanneer de
inverdenkinggestelde daaromtrent een verweermiddel aanvoert, de raadkamer daarop
moet antwoorden en, in voorkomend geval, dient te preciseren waaruit het vermeende
gebruik bestaat, welk het doel ervan was en welk gevolg het beoogde.
27 oktober 2009
P.2009.0748.N
nr. 619
Gebruik van valse stukken – Opdracht van de raadkamer – Verweermiddel waarbij de
verjaring van de strafvordering wordt aangevoerd – Verplichting om op het verweer te
antwoorden – Draagwijdte van deze verplichting – Regeling van de rechtspleging –
Raadkamer.
Wanneer de inverdenkinggestelde voor de raadkamer een verweermiddel aanvoert
omtrent de verjaring van de strafvordering voor een telastlegging van gebruik van valse
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stukken, moet de raadkamer daarop antwoorden en, in voorkomend geval, dient zij te
preciseren waaruit het vermeende gebruik bestaat, welk het doel ervan was en welk
gevolg het beoogde; dit antwoord moet de kamer van inbeschuldigingstelling, die
overeenkomstig artikel 235bis, §§ 1 en 2, Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid
van de procedure controleert, toelaten na te gaan of de door de raadkamer als gebruik van
valse stukken aangewezen concrete handeling wel een strafbaar gebruik van valsheid kan
uitmaken en, indien dit het geval is, of op grond van het aangegeven concrete gebruik de
gevolgtrekking door de raadkamer betreffende de verjaring ervan wettig verantwoord is
27 oktober 2009
P.2009.0748.N
nr. 619
Kamer van inbeschuldigingstelling – Subsidiariteit – Bijzondere opsporingsmethode
observatie of infiltratie – Toezicht door de kamer van inbeschuldingstelling – Opdracht
van het Hof – Nietigverklaring.
De nietigverklaring van een bijzondere opsporingsmethode observatie of infiltratie,
wegens miskenning van de subsidiariteitsvoorwaarde, veronderstelt dat de kamer van
inbeschuldigingstelling de gewone opsporingsmethoden aanwijst die volgens haar ter
beschikking stonden van de magistraat, waarmee hij hetzelfde resultaat had kunnen
boeken en die hij bijgevolg boven observatie of infiltratie had moeten verkiezen (Art.
235ter Wetboek van Strafvordering.)
28 oktober 2009
P.2009.1280.F
nr. 625
Vreemdelingen – Beroep bij de rechterlijke macht – Bevel om het grondgebied te verlaten
– Omvang van het toezicht – Maatregel van vrijheidsberoving.
Krachtens art. 72, tweede lid, Vreemdelingenwet, gaan de onderzoeksgerechten na of de
maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied in
overeenstemming zijn met de wet, zonder zich te mogen uitspreken over hun gepastheid;
door de rechter te verbieden uitspraak te doen over de opportuniteit, heeft de wet hem
alleen de bevoegdheid toegekend om de werkelijke toedracht en de juistheid van de door
de administratieve overheid aangevoerde feiten na te gaan
4 november 2009
P.2009.1457.F
nr. 638
Voorlopige hechtenis – Dossier dat ter beschikking wordt gehouden van de
inverdenkinggestelde – Handhaving – Inhoud.
Het dossier dat ter beschikking wordt gehouden van de inverdenkinggestelde en zijn
raadsman, alvorens te verschijnen voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen
over de handhaving van de voorlopige hechtenis, moet in de regel volledig zijn
10 november 2009
P.2009.1584.F
nr. 653
Kamer van inbeschuldigingstelling – Procedure – Hoedanigheid – Douane en accijnzen –
Controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden – Partijen –
Onderzoek gevoerd door de ambtenaren van douane en accijnzen – Douane.
In de procedure van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is de douane niet
gelijkgesteld met het openbaar ministerie, en moet ze worden beschouwd als een
burgerlijke partij. (Art. 235ter Wetboek van Strafvordering.)
17 november 2009
P.2009.1258.N
nr. 671
Kamer van inbeschuldigingstelling – Douane en accijnzen – Onderzoek gevoerd door de
ambtenaren van douane en accijnzen – Controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethode van observatie.
De toepassing van de bijzondere opsporingsmethode van observatie door de
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douaneambtenaren moet worden gecontroleerd door de kamer van inbeschuldigingstelling
(Artikelen 47, § 1, eerste en tweede lid, 47sexies, § 1, 235ter Wetboek van Strafvordering;
Art. 4, § 1 Wet 22 april 2003.)
17 november 2009
P.2009.1258.N
nr. 671
Rechtspleging – Samenstelling van het dossier – Door het openbaar ministerie ter
informatie gevoegd stuk – In aanmerking genomen door de raadkamer – Regeling van de
rechtspleging – Raadkamer.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de raadkamer om, voor de beoordeling van de
telastleggingen betreffende de in de vordering bedoelde feiten, acht te slaan op een stuk
dat het openbaar ministerie daartoe, ter informatie, heeft gevoegd bij een gerechtelijk
onderzoek dat reeds ter regeling van de rechtspleging was vastgesteld; aangezien een
dergelijk stuk bedoeld is om het onderzoeksgerecht in te lichten over de feiten waarover
het uitspraak moet doen, maakt het deel uit van het rechtsplegingsdossier, ook als de
daarin vervatte inlichtingen niet werden vergaard door de onderzoeksmagistraat of door
een officier van politie die hij daartoe opdracht zou hebben gegeven
18 november 2009
P.2009.0984.F
nr. 676
Rechtspleging – Regelmatigheid – Samenstelling van het dossier – Door het openbaar
ministerie ter informatie gevoegd stuk – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer.
Of de raadkamer rekening houdt met een stuk dat het openbaar ministerie daartoe, ter
informatie, heeft gevoegd, hangt niet af van bijkomende vorderingen van het parket,
wanneer de voeging van dat stuk niet tot doel heeft om andere strafbare feiten dan die
welke het voorwerp van het debat uitmaken, bij de raadkamer aanhangig te maken
18 november 2009
P.2009.0984.F
nr. 676
Beginsel van de rechtspraak op tegenspraak – Beperkende werking van de
aanhangigmaking – Regeling van de rechtspleging – Verwijzing – Bevoegdheden –
Raadkamer.
De raadkamer kan niet, op straffe van nietigheid van de beschikking, een
inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht verwijzen op grond van gegevens die niet
aan tegenspraak werden onderworpen of voor misdrijven, bestaande uit feiten die bij haar
niet aanhangig zijn gemaakt
18 november 2009
P.2009.0984.F
nr. 676
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beschikking tot verwijzing – Middel dat de
onregelmatigheid van de beschikking van de raadkamer aanvoert – Regeling van de
rechtspleging.
Het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot verwijzing is
ontvankelijk wanneer het tot staving van het voormelde hoger beroep aangevoerde
middel, terecht aanvoert dat de voormelde beschikking onregelmatig is, vermits zij steunt
op gegevens die niet aan tegenspraak werden onderworpen of de inverdenkinggestelde
verwijst wegens misdrijven, bestaande uit feiten die niet bij de raadkamer aanhangig zijn
gemaakt
18 november 2009
P.2009.0984.F
nr. 676
Bestaan van voldoende bezwaren – Regeling van de rechtspleging.
Het onderzoeksgerecht gaat na en beoordeelt of het onderzoek dat tegen één of meer
personen werd gevoerd, voldoende bezwaren, dit zijn objectiveerbare aanwijzingen van
schuld die een bepaalde graad van ernst vertonen, heeft opgeleverd om een verwijzing
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naar het vonnisgerecht te verantwoorden; hieruit volgt dat niet elk bezwaar, hoe
onbeduidend ook, automatisch tot gevolg heeft dat het onderzoeksgerecht de
inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht dient te verwijzen. (Artikelen 128, 129 en
130 Wetboek van Strafvordering.)
24 november 2009
P.2009.1060.N
nr. 693
Artikel 6.1 E.V.R.M. – Regeling van de rechtspleging – Redelijke termijn – Overschrijding
– Gevolg.
Het onderzoeksgerecht dat beslist over de regeling van de rechtspleging kan ook over de
overschrijding van de redelijke termijn oordelen; het kan de verdachte alleen van
rechtsvervolging ontslaan wanneer het oordeelt dat de overschrijding van de redelijke
termijn de bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en
onherstelbaar heeft aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de
burgerlijke rechtsvordering meer mogelijk is
24 november 2009
P.2009.1080.N
nr. 694
Artikel 6.1 E.V.R.M. – Voorwaarden – Ontslag van rechtsvervolging – Regeling van de
rechtspleging – Motivering – Redelijke termijn – Overschrijding – Doel.
Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de overschrijding van de redelijke termijn de
bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar
heeft aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de burgerlijke
rechtsvordering meer mogelijk is en hij van rechtsvervolging wordt ontslagen, moet het
preciseren tegen welke bewijsmiddelen en waarom de verdachte zich niet meer behoorlijk
zou kunnen verdedigen; deze motivering moet het Hof toelaten te toetsen of de kamer van
inbeschuldigingstelling wettig heeft kunnen oordelen, zoals zij dat heeft gedaan
24 november 2009
P.2009.1080.N
nr. 694
Artikel 6.1 E.V.R.M. – Verval van de strafvordering – Regeling van de rechtspleging –
Redelijke termijn – Overschrijding.
Het onderzoeksgerecht heeft niet de bevoegdheid om louter omwille van de
overschrijding van de redelijke termijn het verval van de strafvordering uit te spreken
waarbij de burgerlijke rechtsvordering zonder meer wordt ter zijde geschoven
24 november 2009
P.2009.1080.N
nr. 694
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoenbaarheid – Recht van verdediging – Artikel
235ter Sv. – Artikel 6.3 E.V.R.M. – Controle van de regelmatigheid van de bijzondere
opsporingsmethode van observatie.
Het recht van verdediging houdt niet noodzakelijk in dat de verdediging zelf in staat moet
worden gesteld de regelmatigheid van de machtiging tot observatie en van de uitgevoerde
machtiging te controleren; in dergelijk geval kan het volstaan dat een onafhankelijke en
onpartijdige rechter op grond van de hem regelmatig overgelegde stukken en bekende
feiten oordeelt dat de observatie is geschied met naleving van de wettelijke voorschriften
15 december 2009
P.2009.1681.N
nr. 751
Kamer van inbeschuldigingstelling – Observatie – Bijzondere opsporingsmethoden –
Controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode van observatie.
Op welke datum de machtiging tot observatie werd verleend en of deze voorafgaand aan
de uitgevoerde observatie werd verleend, zoals vereist door de wet, maakt het voorwerp
uit van de controle door de kamer van inbeschuldigingstelling, overeenkomstig artikel
235ter Wetboek van Strafvordering
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15 december 2009

P.2009.1681.N

nr. 751

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoenbaarheid – Recht van verdediging – Artikel
235ter Sv. – Artikel 6.3 E.V.R.M. – Controle van de regelmatigheid van de bijzondere
opsporingsmethode van observatie – Controle aan de hand van het strafdossier en van het
vertrouwelijk dossier.
Het onderzoek van de regelmatigheid van de observatie aan de hand van het strafdossier
en het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling waarborgt
volkomen de eerbiediging van het recht van verdediging
15 december 2009
P.2009.1681.N
nr. 751
Kamer van inbeschuldigingstelling – Draagwijdte – Uitspraak met toepassing van artikel
235bis Sv..
De kamer van inbeschuldigingstelling doet enkel uitspraak met toepassing van artikel
235bis Wetboek van Strafvordering wanneer zij de regelmatigheid van het haar
voorgelegde strafonderzoek en van de ermee gepaard gaande strafvordering onderzoekt,
dit is wanneer zij uitspraak doet over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als
bedoeld in artikel 131, § 1, van voormeld wetboek of met betrekking tot de
verwijzingsbeschikking of over een grond van niet–ontvankelijkheid of van verval van de
strafvordering; daaruit volgt dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak
doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die de
vervreemding van een in beslag genomen vermogensbestanddeel beveelt, zij uitspraak
doet met toepassing van artikel 6lsexies maar niet van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering, zodat dergelijk arrest geen eindbeslissing is en geen uitspraak doet in een
der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid van hetzelfde wetboek en het
cassatieberoep niet ontvankelijk is
15 december 2009
P.2009.1167.N
nr. 746
Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Uitspraak met toepassing van
artikel 61sexies Sv. – Onmiddellijk cassatieberoep.
De kamer van inbeschuldigingstelling doet enkel uitspraak met toepassing van artikel
235bis Wetboek van Strafvordering wanneer zij de regelmatigheid van het haar
voorgelegde strafonderzoek en van de ermee gepaard gaande strafvordering onderzoekt,
dit is wanneer zij uitspraak doet over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als
bedoeld in artikel 131, § 1, van voormeld wetboek of met betrekking tot de
verwijzingsbeschikking of over een grond van niet–ontvankelijkheid of van verval van de
strafvordering; daaruit volgt dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak
doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die de
vervreemding van een in beslag genomen vermogensbestanddeel beveelt, zij uitspraak
doet met toepassing van artikel 6lsexies maar niet van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering, zodat dergelijk arrest geen eindbeslissing is en geen uitspraak doet in een
der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid van hetzelfde wetboek en het
cassatieberoep niet ontvankelijk is
15 december 2009
P.2009.1167.N
nr. 746
Kamer van inbeschuldigingstelling – Beoordeling – Bevoegdheid om ambtshalve
vervolgingen te gelasten.
De kamer van inbeschuldigingstelling oefent haar bevoegdheid om ambtshalve
vervolgingen te gelasten, zich de stukken te doen overleggen, de zaak te onderzoeken of
te doen onderzoeken, en daarna te beschikken zoals het behoort, naar eigen goedvinden
uit; een partij kan dit niet vorderen, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling niet hoeft
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te beslissen over een door een partij gevorderde toepassing van artikel 235 Wetboek van
Strafvordering en evenmin de redenen moet vermelden waarom ze op een desbetreffende
vraag niet ingaat
22 december 2009
P.2009.1121.N
nr. 782
Voorlopige hechtenis – Artikel 6.1 – Eerlijke behandeling van de zaak – Artikel 6, § 3.c –
Recht op bijstand van een advocaat – Voorbereidend onderzoek – Eerste verhoor door de
politie – Rechten van de Mens – Verhoor – Artikel 6 – Beoordelingsbevoegdheid –
Onderzoeksgerechten – Artikel 6.3 – Miskenning – Verdrag Rechten van de Mens –
Bekentenis.
Noch artikel 6.1, noch artikel 6.3, c, E.V.R.M., noch artikel 235bis Sv., ontnemen de
onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over de eventuele handhaving van de
voorlopige hechtenis, de bevoegdheid om te onderzoeken of de aangevoerde schending al
dan niet van dien aard is dat ze aan de eerlijke behandeling van een zaak in de weg staat.
29 december 2009
P.2009.1826.F
nr. 790

ONDERZOEKSRECHTER
Vervanging – Afwezigheid of verhindering – Onderzoekshandeling.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt een onderzoeksrechter om, bij afwezigheid of
verhindering, een andere onderzoeksrechter van hetzelfde arrondissement te vervangen
om een onderzoekshandeling te verrichten.
7 januari 2009
P.2008.1921.F
nr. 16
Opdracht van de onderzoeksrechter – Feiten voorwerp van het onderzoek – Feiten
gepleegd door middel van gedragingen of handelingen die op zich een misdrijf kunnen
opleveren – Gerechtelijk onderzoek – Saisine – Omvang.
De onderzoeksrechter mag zijn gerechtelijk onderzoek niet uitbreiden naar andere feiten
dan deze die zijn aangegeven in de akte van aanhangigmaking: hij moet de aanhangig
gemaakte feiten volledig onderzoeken, daarvoor de nodige en aangewezen opsporingen
doen en inlichtingen inwinnen en bij zijn verschillende onderzoeksverrichtingen rekening
houden met alle feitelijke gegevens en gedragingen die van aard kunnen zijn het bewijs te
leveren van de constitutieve elementen van het misdrijf dat het voorwerp van het
onderzoek is; de omstandigheid dat aldus in de loop van een gerechtelijk onderzoek aan
het licht kan komen dat de feiten, voorwerp van dat onderzoek, gepleegd zijn door middel
van feitelijke gedragingen of handelingen die, op zichzelf beschouwd, ook een misdrijf
kunnen opleveren, houdt als dusdanig niet in dat het onderzoek ambtshalve zou zijn
uitgebreid tot andere feiten dan deze waarvoor de saisine bestaat (Art. 61, eerste lid
Wetboek van Strafvordering.)
24 februari 2009
P.2008.1755.N
nr. 152
Motiveringsplicht – Bevel tot huiszoeking – Opdracht – Informatie verstrekt aan de in de
huiszoeking bedoelde persoon – Huiszoeking – Beschikking.
De vermeldingen in de beschikking tot huiszoeking moeten de in de huiszoeking bedoelde
persoon voldoende informatie verstrekken over de vervolgingen die aan de grond van de
actie liggen, zodat hij de wettigheid ervan kan controleren
29 april 2009
P.2009.0578.F
nr. 287
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Bevel tot huiszoeking – Regelmatigheid – Regelmatige uitvoering – Vaststellingen en
inbeslagnemingen betreffende een ander misdrijf – Huiszoeking.
Wanneer een huiszoeking regelmatig wordt bevolen en uitgevoerd voor het onderzoek
van een bepaald misdrijf, zijn de vaststellingen en inbeslagnemingen wettig, ook als zij
andere misdrijven betreffen waarvoor geen onderzoek is geopend
29 april 2009
P.2009.0578.F
nr. 287
Motiveringsplicht – Bevel tot huiszoeking – Opdracht – Vermelding van het misdrijf, de
plaats en het voorwerp van de huiszoeking – Huiszoeking – Beschikking.
De beschikking tot huiszoeking is met redenen omkleed als het misdrijf dat men op het
oog heeft alsook de plaats en het voorwerp van de huiszoeking zijn vermeld, zodat de
officier van gerechtelijke politie die belast is met de uitvoering van de opdracht over de
nodige gegevens beschikt om uit te maken op welk misdrijf het onderzoek betrekking
heeft en welke de nuttige opsporingen en inbeslagnemingen zijn die hij dienaangaande
kan verrichten, zonder de grenzen van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te
overschrijden
29 april 2009
P.2009.0578.F
nr. 287
Onpartijdigheid – Wraking – Hof van beroep – Beoordeling.
Op een verzoek tot wraking van een onderzoeksrechter, op verdenking van gebrek aan
onpartijdigheid, 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 zulk gebrek (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
26 juni 2009
C.2009.0308.N
nr. 442
Regelmatigheid – Opsporingsonderzoek – Vordering tot het stellen van een
onderzoekshandeling waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is –
Onderzoeksrechter die onmiddellijk beslist het gehele onderzoek zelf voor te zetten –
Procureur des Konings – Saisine.
Eens het openbaar ministerie met toepassing van artikel 28septies Wetboek van
Strafvordering, dat bepaalt dat de procureur des Konings de onderzoeksrechter kan
vorderen een onderzoekshandeling te stellen waarvoor alleen de onderzoeksrechter
bevoegd is en dat de onderzoeksrechter, na uitvoering van die onderzoekshandeling,
beslist of hij het dossier terugzendt aan de procureur des Konings, dan wel of hij het
gehele onderzoek voortzet, de onderzoeksrechter vordert een onderzoekshandeling te
stellen, is de zaak bij de onderzoeksrechter aanhangig; de omstandigheid dat de
onderzoeksrechter beslist het onderzoek zelf voort te zetten alvorens de hem gevorderde
onderzoekshandeling te stellen, heeft geen invloed op de regelmatigheid van zijn saisine
30 juni 2009
P.2009.0986.N
nr. 452
Opdracht van de onderzoeksrechter – Europees aanhoudingsbevel – Vrijlating onder
voorwaarden van de persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd
– Machtiging om kennis te nemen van de stukken waarover de onderzoeksrechter beschikt
– Tenuitvoerlegging.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksrechter om, wanneer hij de
vrijlating onder voorwaarden beveelt van een persoon tegen wie een Europees
aanhoudingsbevel is uitgevaardigd en die hij vooraf heeft gehoord, nadat hij hem binnen
vierentwintig uur na zijn effectieve vrijheidsbeneming alle bij artikel 11, § 1, van de Wet
Europees Aanhoudingsbevel, bepaalde inlichtingen heeft verschaft, die persoon toe te
staan kennis te nemen van de stukken waarover hij beschikt vooraleer hij dergelijke
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beslissing neemt. (Art. 11, § 1, 2 en 4 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Opdracht van de onderzoeksrechter – Europees aanhoudingsbevel – Overhandiging van
het origineel of een afschrift van het bevel aan de betrokkene – Tenuitvoerlegging.
De Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt niet dat het origineel of een afschrift van dat
bevel aan de betrokkene moet worden overhandigd; de onderzoeksrechter moet deze wel
in kennis stellen van het bestaan en de inhoud ervan, binnen vierentwintig uur na de
effectieve vrijheidsbeneming. (Art. 11, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Regelmatigheid – Regel "non bis in idem" – Afsplitsing van de vervolgingen bij de
regeling van de rechtspleging – Vervolgingen blijven aanhangig bij de onderzoeksrechter
– Tweede gerechtelijk onderzoek bij een andere rechter – Toepassing –
Aanhangigmaking.
De regel "non bis in idem" staat niet eraan in de weg dat ten aanzien van één van de
inverdenkinggestelden, zelfs bij een andere onderzoeksmagistraat dan die waarbij de zaak
aanvankelijk aanhangig is gemaakt, opnieuw een gerechtelijk onderzoek wordt geopend
betreffende een zaak waarvoor bij de regeling van de rechtspleging, een beschikking tot
afsplitsing van de tegen deze inverdenkinggestelde ingestelde vervolgingen werd
genomen.
14 oktober 2009
P.2009.1279.F
nr. 583
Opsporing van telefoongesprekken – Bewijsvoering – Lokaliseren van een mobiele
telefoon – Tussenkomst van het BIPT.
Art. 88bis werd bij wet van 11 februari 1991 ingevoegd om een wettelijke basis te
bezorgen aan de inmenging in het recht op eerbiediging van het privé–leven. Die
inmenging bestaat erin om buiten medeweten van de abonnee van een
telecommunicatienetwerk en de door hem opgebelde persoon, tijdens de uitwisseling van
de telecommunicatie, de oorsprong of de bestemming ervan te lokaliseren; de
bewoordingen van deze bepaling houden in dat het bevelschrift dat van de
onderzoeksrechter wordt vereist alleen een verplicht vormvereiste is ten aanzien van de
uitwisseling van telecommunicatie en niet voor het nauwkeurig lokaliseren van een
mobiele telefoon door het Belgisch Instituut van Posterijen en Telecommunicatie, wat
mogelijk is door alleen maar het signaal van dat toestel op te sporen terwijl het in werking
is, zonder dat vereist is dat er tijdens het opsporen telecommunicatie uitgaat of inkomt.
10 november 2009
P.2009.1584.F
nr. 653
Opsporing van telefoongesprekken – Regelmatigheid – Bewijsvoering – Uitwisseling van
telecommunicatie.
Art. 88bis werd bij wet van 11 februari 1991 ingevoegd om een wettelijke basis te
bezorgen aan de inmenging in het recht op eerbiediging van het privé–leven. Die
inmenging bestaat erin om buiten medeweten van de abonnee van een
telecommunicatienetwerk en de door hem opgebelde persoon, tijdens de uitwisseling van
de telecommunicatie, de oorsprong of de bestemming ervan te lokaliseren; de
bewoordingen van deze bepaling houden in dat het bevelschrift dat van de
onderzoeksrechter wordt vereist alleen een verplicht vormvereiste is ten aanzien van de
uitwisseling van telecommunicatie en niet voor het nauwkeurig lokaliseren van een
mobiele telefoon door het Belgisch Instituut van Posterijen en Telecommunicatie, wat
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mogelijk is door alleen maar het signaal van dat toestel op te sporen terwijl het in werking
is, zonder dat vereist is dat er tijdens het opsporen telecommunicatie uitgaat of inkomt.
10 november 2009
P.2009.1584.F
nr. 653
Rechtspleging – Wraking – Vervanging – Toepasselijke bepaling.
De bij artikel 837, tweede lid, Ger.W., voorgeschreven vormvereisten zijn niet van
toepassing op de wraking van de onderzoeksrechter, die door het derde lid van het
voormelde artikel wordt geregeld; laatstgenoemde bepaling preciseert dat wanneer een
onderzoeksrechter wordt gewraakt, diens vervanging wordt bevolen op vordering van het
openbaar ministerie.
18 november 2009
P.2009.0917.F
nr. 674

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
Materiële onmogelijkheid – Gezamenlijke tenuitvoerlegging
Faillissement – Onderscheiden beslissingen – Toepassing.

–

Voorwaarde

–

De niet beroepen beslissing, waarbij de vordering in zoverre gericht tegen de gefailleerde
in persoon, ingevolge zijn staat van faillissement, niet toelaatbaar werd verklaard, en de
door de appelrechters in het kader van het hoofdberoep en van het incidenteel beroep te
wijzen beslissing, waarbij zal worden geoordeeld over dezelfde vordering in zoverre
gericht tegen de curator van het faillissement en de echtgenote van de gefailleerde, zijn
geen beslissingen waarvan de gezamenlijke tenuitvoerlegging materieel onmogelijk is,
zodat er in dit geval geen sprake is van een onsplitsbaar geschil. (Artikelen 31 en 1053
Gerechtelijk Wetboek.)
27 maart 2009
C.2008.0189.N
nr. 220

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE
Provisionele onteigeningsvergoeding – Storting in de Deposito– en Consignatiekas –
Voorlopige vergoeding.
Door de storting van de provisionele onteigeningsvergoeding en van het bedrag van de
voorlopige vergoeding dat het bedrag van de provisionele vergoeding te boven gaat in de
Deposito– en Consignatiekas voldoet de onteigenaar in zoverre aan zijn
betalingsverplichting (Artikelen 9 en 15 Wet van 26 juli 1962 betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen
nutte; Art. 1239 Burgerlijk Wetboek.)
30 januari 2009
C.2007.0168.N
nr. 80
Hoogdringende omstandigheden – Wederoverdracht – Wet 17 april 1835 –
Toepassingsgebied.
De wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
houdt een speciale regeling in inzake de onteigening van onroerende goederen waarvan de
inbezitneming door de onteigenende instantie onmiddellijk vereist is en regelt alle fasen
van de onteigeningsprocedure, zodat de bepalingen van de wet van 17 april 1835 op de
onteigening ten algemenen nutte ter zake in beginsel niet toepasselijk zijn; dit sluit
evenwel niet uit dat de mogelijkheid van wederoverdracht van toepassing is bij een
onteigening bij hoogdringende omstandigheden (Art. 23 Wet 17 april 1835 op de
onteigening ten algemene nutte.)
22 mei 2009
C.2007.0087.N
nr. 334
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Procedure – Regie der Posterijen – Voorafgaand plan.
Uit artikel 4, § 3, § 4, tweede lid, en § 5, W. 6 juli 1971 houdende oprichting van de Regie
der Posterijen, kan niet worden afgeleid dat deze, tijdens een onteigeningsprocedure, eerst
een aankoop– en bouwplan zou moeten opstellen. (Art. 4, §§ 3, 4 en 5 Wet 6 juli 1971.)
28 september 2009
C.2006.0215.F
nr. 530
Strekking – Vermindering – Onteigeningsvergoeding – Rentevoet – Rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden – Deposito– en Consignatiekas – Terugbetaling –
Interest – Berekening.
De regeling van artikel 21 Onteigeningswet strekt ertoe een zeer lage rentevoet te bepalen
voor de bedragen die de onteigende onverschuldigd heeft ontvangen en legt hem aldus
niet de bewijslast op dat de rente die hij heeft gewonnen op de opgenomen bedragen lager
lag dan de wettelijke rentevoet of marktrentevoet (Art. 21 Wet van 26 juli 1962
betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van
autosnelwegen.)
1 oktober 2009
C.2008.0252.N
nr. 543
Meerwaarde – Billijke onteigeningsvergoeding – Verschuldigde belasting – Begrip.
Om billijk te zijn, moet de onteigeningsvergoeding even groot zijn als het bedrag dat moet
betaald worden om zich een onroerend goed aan te schaffen van dezelfde waarde als het
goed waarvan de onteigende werd ontzet (Art. 16 Grondwet 1994.)
29 oktober 2009
C.2008.0436.N
nr. 626

ONTUCHT EN PROSTITUTIE
Verbeurdverklaring – Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Zaken welke gediend
hebben tot het plegen van het misdrijf – Gebouw dat verhuurd wordt met het oog op
prostitutie.
Noch art. 380, § 1, 3°, Sw., noch enige andere bepaling voorzien in de verbeurdverklaring
van het gebouw wanneer het verhuurd wordt met het oog op prostitutie met de bedoeling
een abnormaal voordeel te verkrijgen. (Artikelen 42, 1° en 43 Strafwetboek.)
27 mei 2009
P.2009.0240.F
nr. 352

ONTVOERING VAN EEN KIND
Niet afgeven van een kind door de vader of de moeder.
Art. 432 Sw. stelt iedere daad strafbaar die de uitvoering kan belemmeren van een ten
aanzien van de minderjarige genomen gerechtelijke maatregel en bestraft onder meer de
onttrekking van een kind aan het regelmatig toegekende opvangrecht (Art. 432
Strafwetboek.)
25 februari 2009
P.2008.1594.F
nr. 154
Niet afgeven van een kind door de vader of de moeder – Constitutieve bestanddelen.
Schuld aan het niet afgeven van een kind vereist geen voorafgaand overleg tussen de
rechthebbende en de verschuldigde van het opvangrecht, wat de wijze van uitoefening van
dat recht betreft; het volstaat dat die wijze werd vastgelegd door of krachtens de
gerechtelijke beslissing waarbij het werd toegekend en ter kennis is gebracht van de ouder
die zich ernaar moet schikken. (Art. 432 Strafwetboek.)
25 februari 2009
P.2008.1594.F
nr. 154
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Niet afgeven van een kind door de vader of de moeder – Opzet.
Het misdrijf niet afgeven van een kind vereist alleen, wat het morele bestanddeel betreft,
dat degene die het materiële feit pleegt, beseft dat hij de uitvoering van een beslissing van
de overheid belemmert (Art. 432 Strafwetboek.)
25 februari 2009
P.2008.1594.F
nr. 154
Wettigheid – Onttrekking van het kind aan de persoon aan wie het is toevertrouwd –
Onderzoek bevolen door de jeugdrechter in een dossier betreffende de minderjarige –
Gebruik van gegevens van dit onderzoek in een strafvervolging tegen een ouder van de –
Maatschappelijk en medisch–psychologisch onderzoek.
Artikel 55, derde lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat de stukken die betrekking hebben
op de persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft, niet aan hem
noch aan de burgerlijke partij mogen worden medegedeeld; de algemene opzet van die
bepaling houdt in dat die onderzoeken uitsluitend kunnen gebruikt worden voor het doel
waarvoor ze zijn uitgevoerd, zodat het uitgesloten is dat een ouder van de minderjarige
die stukken als verweer kan aanwenden tijdens een strafvervolging tegen hem of haar
30 juni 2009
P.2009.0308.N
nr. 451

ONVERDEELDHEID
Tussenkomst – Notaris – Mogelijkheid – Weigering – Eiser – Partijen – Vrederechter –
Boedelbeschrijving – Eed – Belang.
In het geval dat een in het artikel 1183/11° van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde
persoon weigert de eed bij de boedelbeschrijving af te leggen, wendt de notaris zich tot de
vrederechter om een beschikking te verkrijgen waarbij de eedaflegging wordt opgelegd;
de notaris treedt daarbij niet op in eigen belang, maar in het belang van de partijen bij een
exacte samenstelling van de onverdeelde boedel (Artikelen 1175, 1183, aanhef, en 11°,
en 1184, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
15 mei 2009
C.2008.0140.N
nr. 324
Aard – Tussenkomst – Verklaringen – Weigering – Partijen – Vrederechter –
Boedelbeschrijving – Eed.
De in een rechtspleging overeenkomstig artikel 1184 van het Gerechtelijk Wetboek, door
de partijen die reeds de eed hebben afgelegd, gevoerde verweer of de door hen in die
rechtspleging afgelegde verklaringen zijn geen verklaringen in de zin van artikel 1183/8°
van het Gerechtelijk Wetboek; hun tussenkomst laat hen niet toe bijkomende verklaringen
in verband met de boedelbeschrijving af te leggen. (Artikelen 1175, 1183, 8°, en 1184
Gerechtelijk Wetboek.)
15 mei 2009
C.2008.0140.N
nr. 324

OPENBAAR DOMEIN
Aard – Gemeenteweg – Grote wegen – Kleine wegen – Kruising met een spoorweg in
aanleg – Radiodistributie– en teledistributienetten – Openbare overheid – Bevel tot
verplaatsing.
Het bevel van de openbare overheid om een installatie te verplaatsen op de plaats waar de
spoorweg in aanleg kruist met de gemeenteweg behoort tot de handelingen die aan dit
gedeelte van de gemeenteweg zijn nieuwe bestemming geven (Art. 1 Wet 25 juli 1891
houdende herziening der wet van 15 april 1843, op de politie der spoorwegen; Art. 10, §
1, zesde lid Wet 6 feb. 1987.)
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2 oktober 2009

C.2007.0480.F

nr. 546

OPENBAAR MINISTERIE
Uitoefening – Misdrijven over aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten – Aanwijzing van het openbaar ministerie door de procureur–generaal
– Gemeenrechtelijke misdrijven – Strafvordering.
Het staat slechts de procureur–generaal de magistraat aan te wijzen die bij toepassing van
artikel 155, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek de strafvordering uitoefent; deze aanwijzing
blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het openbaar ministerie en het komt de
rechter niet toe deze aanwijzing te onderzoeken
20 januari 2009
P.2008.1785.N
nr. 50
Ontvankelijkheid – Wraking – Hoofdpartij.
Het verzoek tot wraking van de magistraat van het O.M., die uitspraak moet doen over het
oorspronkelijke verzoekschrift van de verzoeker tot wraking van een onderzoeksrechter,
is niet ontvankelijk, aangezien die magistraat van het O.M. hierin als hoofdpartij in de
uitoefening van de strafvordering optreedt (Art. 832 Gerechtelijk Wetboek.)
26 januari 2009
C.2009.0021.F
nr. 63
Verplichting – Schriftelijke conclusies – Conclusies – Openbaar ministerie bij het Hof van
Cassatie.
Het openbaar ministerie bij het Hof is niet verplicht een schriftelijke conclusie te nemen
(Artikelen 1105 en 1107 Gerechtelijk Wetboek.)
3 maart 2009
P.2009.0079.N
nr. 169
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Voorwaarden – Burgerlijke zaken – Openbare orde.
Buiten de in de wet bepaalde gevallen, is het openbaar ministerie, op grond van art. 138, §
1, Ger. W., alleen bevoegd om tegen een beslissing in burgerlijke zaken, waarin het geen
partij bij is, cassatieberoep in te stellen, indien de openbare orde in gevaar is gebracht
door een toestand die verholpen moet worden; dit is niet het geval wanneer de rechter, na
een administratieve beslissing te hebben vernietigd die de werkloze een straf van
uitsluiting uit het recht op uitkering had opgelegd, ondanks die vernietiging beslist om
zelf een straf van uitsluiting op te leggen (Art. 138, § 1 Gerechtelijk Wetboek.)
25 mei 2009
S.2009.0002.F
nr. 340
Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Controle over de toepassing van de
bijzondere opsporingsmethoden – Horen van de onderzoeksrechter buiten aanwezigheid
van de partijen – Vereiste van de aanwezigheid van het openbaar ministerie.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling belast met de controle over de toepassing
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, de onderzoeksrechter
hoort met toepassing van artikel 235ter, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, is de
aanwezigheid van het openbaar ministerie vereist, zoniet is de rechtspleging door
nietigheid aangetast. (Art. 235ter, § 2, vierde lid Wetboek van Strafvordering.)
23 juni 2009
P.2009.0855.N
nr. 435
Opdracht – Openbaar ministerie bij de rechtbanken en hoven van beroep – Strafzaken.
Uit de artikelen 138, eerste lid, en 140 Gerechtelijk Wetboek en artikel 273 Wetboek van
Strafvordering volgt dat de rechter in strafzaken voor alle gerechten, waaronder de kamer

– 276 –
van inbeschuldigingstelling, zetelt in aanwezigheid van het openbaar ministerie
23 juni 2009
P.2009.0855.N

nr. 435

Zittingsbladen of processen–verbaal van de terechtzitting – Maandelijks nazicht door de
procureur–generaal.
Het nazicht door de procureur–generaal krachtens artikel 788, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, dat betrekking heeft op de authentieke akten, zijnde het in artikel
783 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde zittingsblad en het in artikel 190ter van het
Wetboek van Strafvordering bedoelde proces–verbaal, strekt zich niet uit tot het proces–
verbaal waarvan sprake is in artikel 721, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, dat uitsluitend
betrekking heeft op één zaak, dat in het rechtsplegingsdossier moet worden geklasseerd en
louter de waarde van een inlichting heeft (Artikelen 721, 3°, 783 en 788, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek; Art. 190ter Wetboek van Strafvordering.)
11 september 2009
C.2008.0218.F
nr. 491
Zittingsbladen of processen–verbaal van de terechtzitting – Maandelijks nazicht door de
procureur–generaal – Voorwerp – Doel.
Het nazicht van de zittingsbladen of de processen–verbaal van de zittingen door de
procureur–generaal krachtens artikel 788, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft,
enerzijds, betrekking op de akten met een authentieke waarde, waarvan de wet vereist dat
ze worden bijgehouden met het oog op de berechting van de zaak, en wil, anderzijds,
nagaan of de rechter en de griffier de wettelijke vereisten om de regelmatigheid van die
akten te verzekeren, hebben vervuld (Art. 788, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
11 september 2009
C.2008.0218.F
nr. 491
Ontstentenis – Mededeling – Herroeping van het gewijsde.
Nietig is het arrest dat recht doet op een vordering tot herroeping van het gewijsde,
wanneer noch uit dat arrest, noch uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat het openbaar ministerie een schriftelijk of mondeling advies heeft uitgebracht. (Art.
764, 6° Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2009
C.2008.0336.N
nr. 602
Verstekvonnis dat enkel nog op de burgerlijke rechtsvordering uitspraak doet –
Bevoegdheid van het openbaar ministerie om die beslissing te doen betekenen –
Burgerlijke rechtsvordering – Strafzaken.
Wegens de aard van zijn bevoegdheden en die van het strafgerecht, kan het openbaar
ministerie de nodige maatregelen treffen met het oog op de voortzetting van de
rechtspleging tot aan de voltooiing ervan en heeft de procureur–generaal bij het hof van
beroep de hoedanigheid om een arrest te betekenen, zodat de regelmatige betekening
ervan de gewone verzettermijn doet ingaan, zelfs wanneer alleen de burgerlijke belangen
nog in het geding zijn
8 december 2009
P.2009.1271.N
nr. 727

OPENBARE ORDE
Werkgever – Wet 19 maart 1991 – Ontslag van de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraad, comité voor veiligheid, gezondheid, verfraaiing van werkplaatsen –
Vertegenwoordiging van de rechtspersoon – Bepaling van openbare orde.
Het feit dat artikel 3, § 1, eerste lid, W. 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de
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comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de
kandidaat–personeelsafgevaardigden de openbare orde raakt, heeft geen weerslag op de
regel betreffende de vertegenwoordiging van de rechtspersoon, die optreedt door zijn
orgaan waarvan de bevoegdheden worden vastgesteld in het Wetboek van
vennootschappen, conform zijn maatschappelijk doel en in zijn statuten (Art. 61 Wetboek
van vennootschappen; Art. 3, § 1, eerste lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de
kandidaat–personeelsafgevaardigden.)
26 januari 2009
S.2008.0069.F
nr. 64
Verjaring – Burgerlijke stuiting – Dagvaarding voor het gerecht – Burgerlijke zaken –
Bevel tot betaling – Stuiting – Openbare orde.
De regel volgens welke een dagvaarding voor het gerecht of een bevel tot betaling,
betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, een burgerlijke stuiting
van de verjaring vormen, raakt de openbare orde niet en is evenmin van dwingend recht
(Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
11 mei 2009
S.2008.0100.F
nr. 309
Vennootschapsbelasting – Bedrijfsverliezen – Vaststelling van het belastbaar netto–
inkomen – Extralegale pensioenreserve – Miskenning van een regel van openbare orde –
Tegenwerpelijkheid aan de belastingadministratie – Inkomstenbelastingen.
De administratie kan vorderen dat een rechtshandeling haar niet wordt tegengesteld,
wanneer die rechtshandeling, ter ontwijking van belastingen, een rechtsregel van openbare
orde schendt (Artikelen 1165 en 1321 Burgerlijk Wetboek.)
16 oktober 2009
F.2008.0021.F
nr. 592

OVEREENKOMST
ALGEMENE BEGRIPPEN
Beding ten behoeve van een derde – Verhouding tussen bedinger, belover en begunstigde.
Het feit dat een begunstigde van een beding ten behoeve van een derde een eigen en
rechtstreekse vordering tegenover de belover verkrijgt, die ontstaat uit deze afzonderlijke
juridische handeling, belet niet dat dit beding er toe kan strekken een voorafbestaande
schuld van de bedinger ten aanzien van de derde–begunstigde door de belover te doen
vereffenen (Art. 1121 Burgerlijk Wetboek.)
30 maart 2009
C.2007.0557.N
nr. 221

BESTANDDELEN
Eigenschappen van de zaak – Vernietiging van een administratieve beslissing – Begrip –
Dwaling.
Dwaling kan erin bestaan dat de overeenkomst is aangegaan ingevolge dwaling over de
essentiële eigenschappen van de zaak doordat die eigenschappen retroactief wegens de
vernietiging van een administratieve beslissing niet bestonden op het ogenblik van de
overeenkomst. (Artikelen 1108, 1109 en 1110, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
6 februari 2009
C.2008.0296.N
nr. 99
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Herkwalificatie – Door de partijen gegeven benaming – Niet onverenigbare gegevens –
Bevoegdheid van de rechter.
Wanneer de aan de feitenrechter ter beoordeling voorgelegde gegevens de benaming die
de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst hebben gegeven, niet kunnen
uitsluiten, kan hij deze niet door een andere benaming vervangen en evenmin uit
extrinsieke omstandigheden gegevens afleiden die deze kunnen verantwoorden (Art.
1134, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
23 maart 2009
S.2008.0136.F
nr. 213
Verjaring – Incidenteel bedrog – Rechtsvordering tot schadevergoeding.
De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens incidenteel bedrog dat een
overeenkomst ongeldig maakt, is niet gegrond op artikel 1304, eerste en tweede lid, van
het Burgerlijk Wetboek, zoals de rechtsvordering tot nietigverklaring in geval van
hoofdbedrog en verjaart derhalve niet door verloop van tien jaar overeenkomstig die
bepaling, maar door verloop van vijf jaar als bepaald bij artikel 2262bis, § 1, van
genoemd wetboek. (Artikelen 1304, eerste en tweede lid, en 2262bis, § 1 Burgerlijk
Wetboek.)
2 oktober 2009
C.2008.0118.F
nr. 547

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
Wederkerige overeenkomst – Wanprestatie van de ene partij – Eenzijdige beëindiging
door de tegenpartij.
De regel van artikel 1184, derde lid, B.W. krachtens dewelke de ontbinding van een
wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in rechte moet gevorderd worden, staat
er niet aan in de weg dat een contractspartij in een wederkerige overeenkomst op eigen
gezag en op eigen risico beslist haar verbintenissen niet uit te voeren en kennis geeft aan
de wederpartij dat zij de overeenkomst als beëindigd beschouwt. (Art. 1184, derde lid
Burgerlijk Wetboek.)
16 februari 2009
C.2008.0043.N
nr. 126
Uitdrukkelijk commissoir beding – Recht van ontbinding – Uitvoering te goeder trouw –
Rechtsmisbruik – Toepassing – Gevolg.
De aanwending van het recht van ontbinding voortvloeiend uit een uitdrukkelijk
commissoir beding kan, op zich, rechtsmisbruik vormen
9 maart 2009
C.2008.0331.F
nr. 182
Koop – Leveringsplicht – Niet–conforme levering – Rechten van de koper – Sanctie.
De koper die zich op de niet–conforme levering van de verkochte zaak beroept en, ook al
kan hij de betaling van de koopprijs geheel of gedeeltelijk opschorten op grond van de
exceptie van niet–uitvoering, de ontbinding van de overeenkomst niet vordert, vermag
niet én de verkoopprijs niet te betalen én tezelfdertijd schadevergoeding te vorderen tot
herstel van de geleverde zaak. (Artikelen 1184, 1604 en 1650 Burgerlijk Wetboek.)
15 mei 2009
C.2008.0531.N
nr. 323
Vernietiging.
De vernietiging van een overeenkomst die ex tunc uitwerking heeft, verplicht in de regel
elk van de partijen ertoe de prestaties terug te geven die krachtens de vernietigde
overeenkomst zijn ontvangen
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24 september 2009

C.2008.0617.N

nr. 525

Herstel – Raming ex aequo et bono – Schade – Aansprakelijkheid uit overeenkomst.
De rechter dient het bedrag van de schade waarvan het herstel wordt gevorderd ex æquo
et bono te ramen wanneer geen van de partijen duidelijke gegevens ter beoordeling van
die schade verstrekt of kan verstrekken (Art. 1149 Burgerlijk Wetboek.)
9 oktober 2009
C.2007.0545.F
nr. 568
Herstel – Beoordeling door de rechter – Schade – Aansprakelijkheid uit overeenkomst –
Samenlopende fouten.
Wanneer de schade is veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder die van de
getroffene, kan de schadeveroorzaker niet veroordeeld worden om de schade van de
getroffene volledig te herstellen; de rechter dient vast te stellen in welke mate de fout van
elkeen tot het ontstaan van de schade heeft bijgedragen en, op die grondslag, het aandeel
van de schadevergoeding te bepalen dat de schadeveroorzaker aan de getroffene is
verschuldigd (Art. 1142 Burgerlijk Wetboek.)
9 oktober 2009
C.2007.0080.F
nr. 567
Opschortende voorwaarde – Beoordeling – Onrechtmatig beding – Kennelijk
onevenwicht – Voorwaarde niet vervuld – Bestemming van het gestorte voorschot –
Criterium – Handelspraktijken – Bescherming van de consument.
Het arrest verantwoordt zijn beslissing naar recht wanneer het, zonder verder in te gaan op
de verplichtingen van de verkoper door het invoegen van een opschortende voorwaarde,
beslist dat er een onrechtmatig gebruik van het voorschot wordt gemaakt in geval van
niet–vervulling van die voorwaarde, omdat het een kennelijk onevenwicht tussen de
partijen schept (Art. 31, § 1 Wet 14 juli 1991.)
21 december 2009
C.2008.0499.F
nr. 771

UITLEGGING
Rechtsgevolg – Benaming – Bevoegdheid van de rechter.
Indien de gegevens waarover de feitenrechter moet oordelen, de benaming kunnen
uitsluiten die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst hebben gegeven, kan
hij deze door een andere benaming vervangen
25 mei 2009
S.2008.0082.F
nr. 338
Draagwijdte – Beoordeling door de rechter.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de draagwijdte van een overeenkomst onder
verwijzing naar de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen (Art. 1156 Burgerlijk
Wetboek.)
20 november 2009
C.2008.0507.F
nr. 681
Gemeenschappelijke bedoeling van de partijen – Letterlijke bewoordingen – Gevolg.
Uit de omstandigheid dat de rechter de overeenkomst uitlegt op grond van de letterlijke
bewoordingen ervan, volgt niet dat hij de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen
niet heeft nagegaan (Artikelen 1134 en 1156 Burgerlijk Wetboek.)
20 november 2009
C.2008.0507.F
nr. 681
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VERBINDENDE KRACHT (NIET–UITVOERING)
Niet–uitvoering – Geen ontbinding – Exceptie van niet–uitvoering – Gevolg.
Uit de enkele omstandigheid dat de niet–uitvoering van zijn verbintenissen door een
contractant niet ernstig genoeg is om de wederkerige overeenkomst te zijnen laste te
ontbinden, kan niet worden afgeleid dat de medecontractant, die zich op de niet–
uitvoeringsexceptie beroept om tot het opschorten van de eigen verbintenissen over te
gaan, hierdoor een ernstige fout begaat die de ontbinding van de overeenkomst te zijnen
laste rechtvaardigt.
24 september 2009
C.2008.0346.N
nr. 524
Wederkerige overeenkomst – Vordering tot ontbinding – Opdracht van de rechter.
De rechter die uitspraak moet doen over de vordering tot ontbinding van een wederkerige
overeenkomst, dient de omvang en de draagwijdte te onderzoeken van de door partijen
aangegane verbintenissen en, aan de hand van de feitelijke omstandigheden, te beoordelen
of de aangevoerde wanprestatie voldoende ernstig is om de ontbinding uit te spreken
(Art. 1184 Burgerlijk Wetboek.)
24 september 2009
C.2008.0346.N
nr. 524
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering.
In een wederkerige overeenkomst heeft iedere partij die bewijst dat haar medecontractant
in gebreke is gebleven zijn verbintenissen met betrekking tot die overeenkomst uit te
voeren de mogelijkheid om, gelet op de onderlinge afhankelijkheid van hun wederkerige
verbintenissen, de uitvoering van haar eigen verbintenis op te schorten en het nakomen
ervan uit te stellen zolang de wederpartij de hare niet uitvoert
24 september 2009
C.2008.0346.N
nr. 524
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering – Opdracht van de rechter.
De rechter dient na te gaan of de partij die zich op de exceptie van niet–uitvoering
beroept, bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn wederkerige
verbintenis uit te voeren, en of de exceptie niet werd ingeroepen buiten de grenzen van de
onderlinge afhankelijkheid van de wederkerige verbintenissen.
24 september 2009
C.2008.0346.N
nr. 524
Verzekeringsovereenkomst materiële schade – Verbindende kracht.
De rechter miskent de verbindende kracht van een overeenkomst niet, wanneer hij
daaraan het gevolg toekent dat zij, in de uitlegging die hij eraan geeft, wettig tussen de
partijen heeft (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
23 oktober 2009
C.2008.0010.F
nr. 611
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering.
De exceptie van niet–uitvoering van een overeenkomst kan niet worden opgeworpen in
omstandigheden die strijdig zijn met de goede trouw, en m.n. niet wanneer zij
opgeworpen wordt door een partij die zelf verantwoordelijk is voor de niet–uitvoering van
haar medecontractant; laatstgenoemde omstandigheid valt echter niet noodzakelijkerwijs
af te leiden uit het feit dat zij sommige van haar eigen verplichtingen niet is nagekomen
(Artikelen 1102 en 1184 Burgerlijk Wetboek.)
23 oktober 2009
C.2007.0521.F
nr. 610
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Verzuim – Beoordeling – Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering.
De feitenrechter moet in het licht van alle omstandigheden van de zaak oordelen of een
partij de exceptie van niet–uitvoering kan opwerpen (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek.)
23 oktober 2009
C.2007.0521.F
nr. 610

EINDE
Wederkerige overeenkomst – Beoordeling door de rechter – Wanprestatie van de ene
partij – Eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de andere partij – Bepaling van
de geleden schade.
De rechter die met toepassing van artikel 1184 B.W. een wederkerige overeenkomst
wegens de wanprestatie van de beide partijen ontbonden verklaart, moet de schade
waarop iedere partij recht heeft wegens het niet–nakomen door de andere partij van haar
verbintenissen bepalen in evenredigheid met de ernst van de respectieve tekortkomingen;
de omstandigheid dat beide partijen hun verbintenissen niet zijn nagekomen heft hun
aansprakelijkheid niet op, noch hun gehoudenheid, in evenredigheid met hun aandeel in
die aansprakelijkheid tot vergoeding aan de andere partij van de schade die het
onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van hun tekortkomingen. (Art. 1184, derde lid
Burgerlijk Wetboek.)
16 februari 2009
C.2008.0043.N
nr. 126
Wederkerige overeenkomst – Wanprestatie van de ene partij – Eenzijdige beëindiging
door de tegenpartij – Rechten en verplichtingen van de partijen – Fout.
De contractspartij in een wederkerige overeenkomst die op eigen gezag en op eigen risico
beslist haar verbintenissen niet uit te voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij de
overeenkomst als beëindigd beschouwt, begaat hierbij een fout wanneer de wanprestatie
van de wederpartij op zich niet van aard was een gerechtelijke ontbinding te
rechtvaardigen of wanneer de wederpartij niet in gebreke werd gesteld in zake de door
haar begane wanprestatie en een ingebrekestelling nog een nuttig gevolg kon hebben.
(Art. 1184, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
16 februari 2009
C.2008.0043.N
nr. 126
Wederkerige overeenkomst – Beoordeling door de rechter – Wanprestatie van de ene
partij – Eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de andere partij.
De rechtmatigheid van de eenzijdige beslissing van een contractpartij in een wederkerige
overeenkomst om op eigen gezag en eigen risico haar verbintenissen niet uit te voeren en
kennis te geven aan de wederpartij dat zij de overeenkomst als beëindigd beschouwt,
wordt ter beoordeling aan de rechter voorgelegd bij een latere vordering tot gerechtelijke
ontbinding, waarbij de rechter, bij het beoordelen van de gevolgen van die ontbinding en
de rechten die beide partijen kunnen laten gelden, dient te oordelen of in acht genomen de
wanprestatie van haar wederpartij, de contractspartij een fout heeft begaan door eenzijdig
de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. (Art. 1184, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
16 februari 2009
C.2008.0043.N
nr. 126
Wederkerige overeenkomst – Wanprestatie van de ene partij – Eenzijdige beëindiging
door de tegenpartij – Rechten en verplichtingen van de partijen.
De regel van artikel 1184, derde lid, B.W. krachtens dewelke de ontbinding van een
wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in rechte moet gevorderd worden, staat
er niet aan in de weg dat een contractspartij in een wederkerige overeenkomst op eigen
gezag en op eigen risico beslist haar verbintenissen niet uit te voeren en kennis geeft aan
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de wederpartij dat zij de overeenkomst als beëindigd beschouwt. (Art. 1184, derde lid
Burgerlijk Wetboek.)
16 februari 2009
C.2008.0043.N
nr. 126
Gerechtelijke ontbinding – Duurcontract – Datum – Gevolg.
De gerechtelijke ontbinding van een duurcontract werkt in beginsel terug tot de dag
waarop de rechtsvordering wordt ingesteld (Art. 1184, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
5 juni 2009
C.2007.0482.N
nr. 375
Ontbinding.
Vanaf de datum waarop de ontbinding uitwerking heeft kan de ontbonden overeenkomst
voor de partijen geen grondslag van rechten of verplichtingen meer zijn (Art. 1184,
tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
5 juni 2009
C.2007.0482.N
nr. 375
Wederkerige overeenkomst – Vordering tot ontbinding – Opdracht van de rechter.
De rechter die uitspraak moet doen over de vordering tot ontbinding van een wederkerige
overeenkomst, dient de omvang en de draagwijdte te onderzoeken van de door partijen
aangegane verbintenissen en, aan de hand van de feitelijke omstandigheden, te beoordelen
of de aangevoerde wanprestatie voldoende ernstig is om de ontbinding uit te spreken
(Art. 1184 Burgerlijk Wetboek.)
24 september 2009
C.2008.0346.N
nr. 524
Gerechtelijke ontbinding – Wederkerige overeenkomst met opeenvolgende of doorlopende
prestaties.
De gerechtelijke ontbinding op grond artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek van een
wederkerige overeenkomst met opeenvolgende of doorlopende prestaties, zoals een
huurcontract, werkt alleen voor de toekomst wanneer de ter uitvoering van de
overeenkomst volbrachte prestaties niet meer teruggegeven kunnen worden (Art. 1184
Burgerlijk Wetboek.)
19 november 2009
C.2008.0459.N
nr. 678
Huur van goederen – Opzegging – Intrekking – Afstand in onderlinge overeenstemming –
Eenzijdige handeling.
Overeenkomstig het beginsel van de wilsautonomie, vastgelegd in artikel 1134 B.W.,
kunnen de partijen in onderlinge overeenstemming beslissen om de door een van hen
gedane opzegging als niet–bestaand te beschouwen (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
23 november 2009
C.2008.0263.F
nr. 683

INTERNATIONAAL RECHT
Wettigheid – Verticale overeenkomst – Beoordeling – Mededinging – Europese Unie –
Voorwaarde – Nietigheid.
Het gedeelte van de verticale overeenkomst dat buiten het toepassingsgebied van de
Groepsvrijstellingsverordening valt, wordt niet a priori als onwettig beschouwd, maar
moet afzonderlijk worden onderzocht aan de hand van alle ter beschikking staande
gegevens en rekening houdend met de economische en juridische context van de
overeenkomst; in een dergelijk geval is de betrokken voorwaarde slechts nietig voor zover
ze tot doel of tot gevolg heeft dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt
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merkbaar wordt beperkt, de handel tussen de lidstaten in merkbare mate ongunstig kan
beïnvloeden en een vrijstelling krachtens artikel 81, derde lid, EG–Verdrag niet kan
rechtvaardigen. (Art. 81, eerste, tweede en derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap; Art. 5 Verordening Comm. E.G.
nr. 2790/1999 van 22 dec. 1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het
Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke
gedragingen.)
15 mei 2009
C.2008.0029.N
nr. 319
Internationale koop van roerende zaken – Uitsluiting – Gewijzigde omstandigheden –
Heronderhandeling – Begrip – Verhindering – Aansprakelijkheid – Contractuele
tekortkoming – Gevolg.
Inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken kunnen gewijzigde
omstandigheden die niet redelijkerwijze voorzienbaar waren bij de contractssluiting en die
onmiskenbaar van aard zijn om de last van de uitvoering van de overeenkomst te
verzwaren, onder omstandigheden, een verhindering buiten haar macht uitmaken
waardoor een partij niet aansprakelijk is voor haar tekortkoming in de nakoming van een
van haar verplichtingen; de contractpartij die een beroep doet op zulke gewijzigde
omstandigheden waardoor het contractuele evenwicht fundamenteel wordt verstoord is
ook gerechtigd om de heronderhandeling van de overeenkomst te vorderen. (Art. 79,
eerste lid Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten
betreffende Roerende Zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980.)
19 juni 2009
C.2007.0289.N
nr. 422

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting – Uitlegging –
Prejudicieel geschil – Registratieverplichting voor aannemers – Buitenlandse inschrijver–
aannemer – Voorlegging van fiscale en sociale attesten – Beslissing van
onregelmatigheid van de inschrijving – Wettelijkheid van de beslissing – Beginsel van vrij
verkeer binnen de Europese Unie – Artikel 24, tweede lid, Richtlijn 93/37/EEG van de
Raad van 14 juni 1993 – Hof van Cassatie.
Wanneer het middel, voor het Hof, de vragen opwerpt of, enerzijds, de verplichting om
geregistreerd te zijn teneinde een overheidsopdracht in België toegewezen te krijgen, niet
strijdig is met het beginsel van het vrij verkeer binnen de Europese Unie en met artikel 24,
tweede lid, Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van
werken, indien die verplichting zo uitgelegd moet worden dat ze de toewijzende overheid
de mogelijkheid biedt de buitenlandse inschrijver–aannemer die niet geregistreerd is maar
die gelijkwaardige attesten van zijn nationale overheden voorlegt, van de opdracht uit te
sluiten, en, anderzijds, of het met dat beginsel en dat artikel niet strijdig is om aan een
Belgische toewijzende overheid de bevoegdheid toe te kennen de buitenlandse
inschrijvers te verplichten de attesten die hen zijn overhandigd door de fiscale en sociale
overheden van hun land en waaruit blijkt dat zij de fiscale en sociale verplichtingen
hebben nageleefd, door een Belgische overheid – de Registratiecommissie Aannemers –
te laten onderzoeken, stelt het Hof die vragen aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen. (Artikelen 49 en 50 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap; Art. 24, tweede lid E.E.G.–Richtlijn 93/37 van de
Raad van 14 juni 1993; Art. 15, § 7, vóór de wijziging ervan bij K.B. 29 jan. 1997 K.B.
22 april 1977.)
22 januari 2009
C.2007.0478.F
nr. 58
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Algemene aannemingsvoorwaarden – Bijzondere eisen – Motivering – Afwijkingen.
De afwijkingen van de algemene aannemingsvoorwaarden wegens de bijzondere eisen
van de bewuste opdracht, moeten met redenen omkleed zijn, in die zin dat ze moeten
berusten op juiste, relevante en aanvaardbare feiten. (Art. 3, § 2, 1° K.B. 22 april 1977.)
2 april 2009
C.2007.0361.F
nr. 229
Algemene aannemingsvoorwaarden – Herziening – Berekeningswijze.
De wet sluit niet dat ingeval, in het raam van een overheidsopdracht van werken,
leveringen en diensten, de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden van een post volgens
prijslijst het drievoudige overtreffen of minder bedragen dan de helft van de
vermoedelijke hoeveelheden, de herziening van de prijzen het resultaat kan zijn van een
berekening conform de reële kostprijs of van de toepassing van een methode gebaseerd op
de eenheidsprijzen bij de inschrijving die geraamd zijn na het opstellen van de offerte.
(Art. 42, § 6 K.B. 22 april 1977.)
2 april 2009
C.2007.0516.F
nr. 230
Herziening – Prijs – Bepaling.
De prijs van de overheidsopdrachten wordt in de regel forfaitair bepaald, tenzij in het
bestek of in de overeenkomst is voorzien in de herziening van de prijzen uit hoofde van
bepaalde economische of sociale factoren. (Art. 7, § 1, eerste en tweede lid Wet 24 dec.
1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten.)
15 mei 2009
C.2008.0198.N
nr. 320
Herziening – Prijs – Opdracht – Niet voorzien in bestek of overeenkomst.
De wettelijke bepaling krachtens welke "voor de opdrachten voor aanneming van werken
de opdracht in de modaliteiten voorziet voor een prijsherziening", stelt de modaliteiten
van de herziening vast, voor zover de aanbestedende overheid deze herziening toelaat; zij
verleent aan de aanbestedende overheid de mogelijkheid om een herzieningsbepaling in
de opdracht op te nemen, zonder echter aan de aannemer een recht op prijsherziening te
verlenen, wanneer daar niet in het bestek of de overeenkomst is in voorzien. (Art. 13, § 1,
bijlage bij K.B. 26 sept. 1996.)
15 mei 2009
C.2008.0198.N
nr. 320
Algemene aannemingsvoorwaarden – Aanneming – Tekortkomingen – Ambtshalve
maatregelen van het bestuur – Verweermiddelen – Proces–verbaal – Aannemer – Gevolg.
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 maatregelen van ambtswege te treffen, met dien verstande dat het
verval van de ambtshalve maatregelen niet los staat van de beoordeling ten gronde van
bedoeld verweer (Artikelen 47, eerste en tweede lid, en 48, § 4 M.B. 10 aug. 1977.)
3 september 2009
C.2008.0240.N
nr. 475
Algemene aannemingsvoorwaarden – Aanneming – Tekortkomingen – Stilzwijgen van de
aannemer – Erkenning van de vastgestelde feiten – Toepassingsgebied –
Verweermiddelen – Proces–verbaal – Aannemer – Gevolg.
Het rechtsgevolg dat het stilzwijgen van de aannemer na de termijn van vijftien
kalenderdagen volgend op de postdatum van het toezenden van het proces–verbaal van
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vaststelling van niet–naleving van de bevelen van het bestuur, waarbinnen hij zijn
verweermiddelen tegen de vastgestelde tekortkomingen per aangetekend schrijven aan het
bestuur kan doen gelden, geldt als erkenning van de vastgestelde feiten, treedt niet in
indien de aannemer alle tekortkomingen vermeld in het proces–verbaal van vaststelling
heeft betwist voor de toezending van het proces–verbaal en die betwisting bekend was aan
het aanbestedend bestuur (Art. 47, eerste en tweede lid M.B. 10 aug. 1977.)
3 september 2009
C.2008.0212.N
nr. 474
Verzoek tot verantwoording – Nietige inschrijving – Verplichting van het bestuur.
Wanneer de inschrijving wegens afwijking van de essentiële besteksbepalingen, zoals
prijzen, termijnen en technische specificaties, nietig is, moet het bestuur die inschrijving
als onregelmatig en derhalve als niet bestaande beschouwen en is het, slechts bij afwijzing
van de inschrijving wegens het blijkbaar abnormaal karakter van de prijs, ertoe gehouden,
vooraleer hiertoe over te gaan, de inschrijver te verzoeken een verantwoording te
verstrekken en de aldus gegeven uitleg te onderzoeken. (Art. 12, § 1 Wet 14 juli 1976
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Artikelen 14, eerste en tweede lid, en 25, §§ 1 en 2 K.B. 22 april 1977.)
1 oktober 2009
C.2008.0124.N
nr. 541
Gunning van overheidsopdrachten – Beginsel van gelijke behandeling van de
inschrijvers.
Het beginsel van de gelijke behandeling van de inschrijvers, dat mede gegrond is op het
gelijkheidsbeginsel zoals dit voortvloeit uit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is
inherent aan de reglementering betreffende de gunning van overheidsopdrachten en staat
in het kader van een gunning ingevolge openbare aanbesteding een vrije invulling van de
opdracht door de inschrijvers in de weg (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 1, § 1,
eerste lid Wet 24 dec. 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten.)
17 december 2009
C.2008.0514.N
nr. 762

PENSIOEN
WERKNEMERS
Brugpensioen – Aanvullende vergoeding – Inhouding – OndernemingsC.A.O. –
Individuele overeenkomst – Collectieve arbeidsovereenkomst.
Het arrest schendt artikel 1, eerste lid, 3°, K.B. nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een
inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen, wanneer het beslist dat die
inhoudingen niet kunnen worden gedaan op de aanvullende voordelen m.b.t. een
overeengekomen brugpensioen die zijn toegekend door een ondernemingsC.A.O., die zelf
voordeliger is dan de aanvullende vergoeding die toegekend is op grond van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, en die in beginsel moeten worden toegevoegd aan
het bedrag dat als grondslag voor de berekening van de bij dat K.B. bepaalde inhoudingen
diende, omdat zij zijn opgeslorpt door een nog voordeliger individueel akkoord tussen de
verweerder en zijn werkgever. (Art. 1, eerste lid, 3° K.B. nr 33 van 30 maart 1982.)
15 juni 2009
S.2008.0130.F
nr. 408
Wijze van berekening – Rustpensioen voor mijnwerkers – Stopzetting van de activiteit
wegens stillegging van de opdelving – Datum van vaststelling.
Uit het geheel van de bepalingen van artikel 2, § 1, § 2, eerste lid, 1° en 2°, en tweede lid,
van het koninklijk besluit van 23 december 1996; artikel 35, § 1, A, eerste en tweede lid
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en 35, § 3, eerste lid, van het Algemeen Reglement Werknemerspensioenen, en uit de aard
van de regeling volgt dat de omstandigheid of het pensioen van de werknemer die als
mijnwerker was tewerkgesteld en dit werk heeft stopgezet wegens het stilleggen van de
opdelving, al dan niet berekend wordt volgens de bijzondere regels voor de mijnwerkers,
bedoeld bij de artikelen 9 en 9bis van het koninklijk besluit nr. 50 en bij de artikelen 2 en
5 van het koninklijk besluit van 23 december 1996, onherroepelijk is vastgesteld uiterlijk
3 maanden nadat hij het voornoemde werk heeft stopgezet. (Art. 35, § 3, eerste lid K.B.
21 dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust– en
overlevingspensioen voor werknemers; Artikelen 2, §§ 1 en 2, eerste lid, 1° en 2°, en
tweede lid K.B. 23 dec. 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenen; Art. 35, § 1, A, eerste en tweede lid K.B. 21
dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust– en
overlevingspensioen voor werknemers.)
21 september 2009
S.2008.0005.N
nr. 512
Gemeenschapsrecht – Toekenning rustpensioen – Invloed op bedrag gezinspensioen –
Doelstelling van het Verdrag – Nationale wetgeving – Vrij verkeer van werknemers.
Er bestaat een benadeling van de communautaire werknemer die hem ervan kan
weerhouden zijn recht op vrij verkeer uit te oefenen wanneer die werknemer een minder
voordelig alleenstaandenpensioen ontvangt en geen gezinspensioen, enkel en alleen
doordat rekening wordt gehouden met het krachtens de wetgeving van een ander land van
de Europese Gemeenschap aan zijn echtgenoot toegekende pensioen, hoewel die laatste
uitkering verlaagd werd met het bedrag van het eigen pensioen dat aan die werknemer
krachtens de wetgeving van diezelfde staat is toegekend (Art. 5, § 1, eerste lid en § 8
K.B. 23 dec. 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenen; Artikelen 39 en 42 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap.)
19 oktober 2009
S.2008.0055.N
nr. 593
Rustpensioen – Recht – Periode na 31 december 1945 – Pensioenbijdrage – Bijdragen in
een andere sector – Tewerkstelling – Bewijs – Beroepsloopbaan.
Voor de periode na 31 dec. 1945 levert de overlegging van een document ten bewijze van
de inhouding van bijdragen in een andere sector, te dezen die van de verplichte ziekte– en
invaliditeitsverzekering, niet het vereiste en afdoende bewijs van de inhouding van
pensioenbijdragen om een tewerkstelling aan te tonen die het recht op het rustpensioen
voor werknemers opent (Art. 32, § 1, b K.B. 21 dec. 1967 tot vaststelling van het
algemeen reglement betreffende het rust– en overlevingspensioen voor werknemers.)
9 november 2009
S.2008.0128.F
nr. 649

POLITIE
Douane en accijnzen – Toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden – Ambtenaren
van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie – Opsporen
en vaststellen van strafbare feiten – Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie –
Onderzoek in strafzaken.
De ter beschikking van de federale politie gestelde ambtenaren van de fiscale
administraties die belast zijn met het opsporen en vaststellen van strafbare feiten, hebben
gedurende de periode van terbeschikkingstelling de hoedanigheid van officier van
gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur,
en kunnen belast worden met de aanwending van bijzondere opsporingsmethoden, ook
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voor onderzoeken inzake douane– en accijnsmisdrijven. (Art. 31, eerste lid Wet 30 maart
1994; Artikelen 47ter, § 1, eerste en tweede lid, 47sexies, § 1 Wetboek van
Strafvordering; Art. 47decies, § 1 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 3 en 4.1 Wet 22
april 2003.)
28 april 2009
P.2008.1738.N
nr. 283
Herstelplicht – Schuldenaar – Depannage van een voertuig – Vordering door de politie –
Stallingskosten van het voertuig – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
Het arrest dat overweegt dat de Staat, die, met toepassing van artikel 42 van de wet van 5
augustus 1992 ieder politieambtenaar toestaat de hulp of bijstand te vorderen van een
nuttig persoon, een voertuig heeft toevertrouwd aan een persoon met het verzoek het te
depanneren, ervoor dient te zorgen dat hij een einde maakt aan de door hem geschapen
toestand van stalling van het voertuig, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de Staat
aan die persoon de stallingskosten van het voertuig moet betalen. (Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek; Art. 42 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt.)
11 september 2009
C.2008.0277.F
nr. 493

PREJUDICIEEL GESCHIL
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting –
Registratieverplichting voor aannemers – Buitenlandse inschrijver–aannemer –
Voorlegging van fiscale en sociale attesten – Beslissing van onregelmatigheid van de
inschrijving – Wettelijkheid van de beslissing – Beginsel van vrij verkeer binnen de
Europese Unie – Artikel 24, tweede lid, Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni
1993 – Europese Unie – Hof van Cassatie – Overheidsopdrachten.
Wanneer het middel, voor het Hof, de vragen opwerpt of, enerzijds, de verplichting om
geregistreerd te zijn teneinde een overheidsopdracht in België toegewezen te krijgen, niet
strijdig is met het beginsel van het vrij verkeer binnen de Europese Unie en met artikel 24,
tweede lid, Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van
werken, indien die verplichting zo uitgelegd moet worden dat ze de toewijzende overheid
de mogelijkheid biedt de buitenlandse inschrijver–aannemer die niet geregistreerd is maar
die gelijkwaardige attesten van zijn nationale overheden voorlegt, van de opdracht uit te
sluiten, en, anderzijds, of het met dat beginsel en dat artikel niet strijdig is om aan een
Belgische toewijzende overheid de bevoegdheid toe te kennen de buitenlandse
inschrijvers te verplichten de attesten die hen zijn overhandigd door de fiscale en sociale
overheden van hun land en waaruit blijkt dat zij de fiscale en sociale verplichtingen
hebben nageleefd, door een Belgische overheid – de Registratiecommissie Aannemers –
te laten onderzoeken, stelt het Hof die vragen aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen. (Artikelen 49 en 50 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap; Art. 24, tweede lid E.E.G.–Richtlijn 93/37 van de
Raad van 14 juni 1993; Art. 15, § 7, vóór de wijziging ervan bij K.B. 29 jan. 1997 K.B.
22 april 1977.)
22 januari 2009
C.2007.0478.F
nr. 58
Verplichting – Betekening – Dwangsomrechter – Verbeurte – Rechter in hoger beroep –
In hoger beroep – Tussenperiode – Dwangsom – Hof van Cassatie – Benelux –
Beslissingen – In eerste aanleg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of, indien de rechter in hoger beroep heeft te gelden
als de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, de dwangsom niet kan worden verbeurd
in de periode tussen de betekening van de uitvoerbare beslissing van de rechter in eerste
aanleg en de betekening van de beslissing in hoger beroep ook al heeft die dwangsom
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betrekking op een veroordeling die in hoger beroep wordt bevestigd, stelt het een
prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof.
6 maart 2009
C.2007.0423.N
nr. 177
Uitvoerbare titel – Bevoegdheid – Nieuwe omstandigheid die geen overmacht vormt –
Executierechter – Werkzaamheid – Eenvormige wet op de dwangsom – Dwangsom –
Benelux–Overeenkomst – Benelux – Verplichting voor het Hof.
Wanneer de beoordeling van de gegrondheid van een middel de interpretatie vereist van
de artikelen 3 en 4, eerste lid, van de Bijlage bij de Benelux–Overeenkomst houdende
eenvormige wet betreffende de dwangsom, in zoverre zij de vraag doet rijzen of die
artikelen in die zin moeten worden uitgelegd dat ze eraan in de weg staan dat de
executierechter, bij het opduiken van een nieuwe gebeurtenis die geen overmacht vormt,
kan nagaan of de titel waarbij de dwangsom werd bevolen werkzaam en uitvoerbaar blijft,
is het Hof van Cassatie verplicht die vraag voor te leggen aan het Benelux–Gerechtshof
12 maart 2009
C.2007.0282.F
nr. 195
Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof – Grondwettelijk Hof – Vraag die berust
op een onjuiste juridische onderstelling – Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag
te stellen, wanneer die vraag berust op een juridisch onjuiste onderstelling
17 maart 2009
P.2008.1749.N
nr. 202
Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof – Grondwettelijk Hof – Vraag die geheel
vreemd is aan het middel – Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag
te stellen, wanneer die vraag geheel vreemd is aan het aangevoerde middel
17 maart 2009
P.2008.1749.N
nr. 202
Prejudiciële vraag – Verplichting – Grondwettelijk Hof – Vraag zonder belang voor de
oplossing van het geschil – Hof van Cassatie.
Wanneer de voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof geen belang
vertoont voor de oplossing van het geschil moet zij niet worden gesteld
31 maart 2009
P.2009.0352.N
nr. 225
Teken – Verplichting – Mogelijkheid – Vraag om uitlegging – Verval – Merk – Benelux–
Verdrag intellectuele eigendom – Bescherming – Hof van Cassatie – Benelux – Benelux
Merkenwet – Benelux–Gerechtshof – Gebruik.
Wanneer een vraag om uitlegging voor het Hof van Cassatie rijst, waarvoor het Benelux–
Gerechtshof als enige bevoegd is om ze te beantwoorden, zoals de vraag of artikel 12
BMW, enerzijds, artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8
BVIE, zo moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het
eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen voor het gebruik
van dat teken ten aanzien van een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken
te gebruiken, stelt het Hof die vraag aan het Benelux–Gerechtshof
3 april 2009
C.2007.0447.N
nr. 235
Verplichting – Grondwettelijk Hof – Koninklijk besluit – Hof van Cassatie.
Er bestaat voor het Hof van Cassatie geen grond om aan het Grondwettelijk Hof een
prejudiciële vraag te stellen over de mogelijke schending van de artikelen 10 en 11 G.W.
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door een koninklijk besluit (Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan.
1989.)
17 april 2009
D.2008.0019.N
nr. 256
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Prejudiciële vraag –
Grondwettelijk Hof – Controle over de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden – Zaak
waarin inverdenkinggestelden van hun vrijheid zijn beroofd.
Wanneer cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling die de toepassing van de uitgevoerde bijzondere
opsporingsmethoden controleert en er in de zaak inverdenkinggestelden van hun vrijheid
zijn beroofd, is de zaak spoedeisend omdat de aangehoudenen overeenkomstig artikel 5.3
E.V.R.M. recht hebben op een spoedige behandeling van hun zaak, zodat er dan ook geen
reden is dat het Hof een prejudiciële vraag zou stellen aan het Grondwettelijk Hof. (Art.
26, § 3 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 235ter Wetboek van
Strafvordering; Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
21 april 2009
P.2009.0396.N
nr. 266
Kamer van inbeschuldigingstelling – Grondwettelijk Hof – Verplichting tot het stellen van
de vraag – Verschil in behandeling – Controle van de bijzondere opsporingsmethoden –
Observatie en infiltratie.
Aangezien uit de artikelen 47quater en quinquies Sv., alsook uit de vergelijking van de
artikelen 47sexies en septies, betreffende de observatie, met de artikelen 47octies en
novies, betreffende de infiltratie, volgt dat deze bepalingen op identieke wijze, enerzijds,
de samenstelling van het vertrouwelijk dossier regelen waarover de kamer van
inbeschuldigingstelling toezicht uitoefent en, anderzijds, het opstellen van de processen–
verbaal die bij het strafdossier worden gevoegd nadat zij van de elementen werden
gezuiverd die de aangewende onderzoekstechniek of de veiligheid van de
politieambtenaren die deze hebben uitgevoerd in het gedrang kunnen brengen, hoeft de
prejudiciële vraag die uitgaat van een verschil in behandeling dat geen steun vindt in de
wettelijke bepalingen, niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
29 april 2009
P.2009.0163.F
nr. 286
Europees socialezekerheidsrecht – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Begrip "ambtenaar
of een met hem gelijkgestelde" – Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie – Europese
Unie.
De vraag of het begrip "ambtenaar of een met hem gelijkgestelde" in artikel 13 tweede lid,
d), van de Verordening nr. 1408/71 verwijst naar de omschrijving die daaraan wordt
gegeven in het nationale stelsel van sociale zekerheid waarbij de betrokkene is
aangesloten en de vraag of een persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst
tewerkgesteld is door een werkgever uit de publieke sector en die op grond van het
nationale stelsel van sociale zekerheid voor sommige takken van sociale zekerheid
bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Verordening nr.1408/71 onderworpen is aan de
algemene sociale zekerheidsregeling voor werknemers, terwijl hij voor bepaalde andere
takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderworpen is aan een
bijzondere regeling voor ambtenaren, beschouwd dient te worden als een met ambtenaar
gelijkgestelde voor de toepassing van artikel 13, tweede lid, d), van de Verordening nr.
1408/71, kunnen slechts opgelost worden door een uitlegging van de Verordening nr.
1408/71 zodat het middel een vraag opwerpt die tot de uitsluitende bevoegdheid van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap behoort en het Hof ingevolge artikel 234,
derde lid, van het EG–Verdrag in de regel verplicht is aan het Hof van Justitie een
prejudiciële vraag te stellen
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25 mei 2009

S.2008.0009.N

nr. 341

Grondwettelijk Hof – Solidariteitsbijdrage – Herstelwet 10 februari 1981 –
Toepassingsgebied – Sociale zekerheid.
Het feit dat artikel 29 van de Herstelwet van 31 juli 1984 het koninklijk besluit van 12
februari 1981 bekrachtigt in zoverre dit laatste alleen voor de bij contract aangeworven
personeelsleden die zijn tewerkgesteld in de instellingen van openbaar nut bedoeld bij
artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart 1954 een uitzondering maakt op de bij de
Herstelwet van 10 februari 1981 bepaalde solidariteitsbijdrage, maar niet voor de bij
contract aangeworven personeelsleden die zijn tewerkgesteld in de andere instellingen
naar openbaar nut, doet de vraag rijzen naar de bestaanbaarheid van artikel 29, § 1 en § 2,
van de Herstelwet van 31 juli 1984, juncto artikel 1, c) van het in Ministerrraad overlegd
koninklijk besluit van 12 februari 1981, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zodat
het Hof overeenkomstig het bepaalde in artikel 26, § 1,3° en § 2 van de Bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof verplicht is de vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof.
25 mei 2009
S.2008.0093.N
nr. 342
Prejudiciële vraag – Grondwettelijk Hof – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Het Hof is niet gehouden een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen,
wanneer die vraag geen betrekking heeft op een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel
26, § 1, Bijzondere Wet Arbitragehof, maar enkel op de gevolgen in de tijd van de
arresten van het Grondwettelijk Hof.
9 juni 2009
P.2009.0054.N
nr. 384
Grondwettelijk Hof – Verplichting tot het stellen van de vraag – Niet ontvankelijk
cassatieberoep – Vraag zonder gevolg voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep –
Hof van Cassatie.
Het Hof moet het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag stellen wanneer het
cassatieberoep tegen het arrest dat uitspraak doet over de vordering tot
vervallenverklaring van de nationaliteit niet ontvankelijk is en de aangevoerde
ongrondwettigheid alleen gevolgen kan hebben voor de gegrondheid van de vordering tot
vervallenverklaring en niet voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep
10 juni 2009
P.2009.0295.F
nr. 390
Grondwettelijk Hof – Verplichting tot het stellen van de vraag – Niet ontvankelijk
cassatieberoep – Vraag waarop het antwoord niet kan leiden tot de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep – Hof van Cassatie.
Het Hof moet het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag stellen wanneer het
cassatieberoep niet ontvankelijk is en het antwoord op de vraag, hoe dan ook, niet tot de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep kan leiden
10 juni 2009
P.2009.0295.F
nr. 390
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting – Europese Richtlijn
77/388/EEG – Vervoer van organen en van monsters van menselijke oorsprong voor
ziekenhuizen en – Hoedanigheid van zelfstandige – Levering van menselijke organen,
menselijk bloed en moedermelk vrijgesteld van B.T.W. – Begrip – Hof van Cassatie.
Aangezien een vraag wordt opgeworpen naar de uitlegging van artikel 13, A, 1, d), van de
Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie
van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van
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belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, dient aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen de prejudiciële vraag te worden gesteld of een
activiteit van vervoer van organen en monsters van menselijke oorsprong, als zelfstandige
verricht voor ziekenhuizen en laboratoria, een levering van menselijke organen, menselijk
bloed en moedermelk is, die door voornoemd artikel 13, A, 1, d), wordt vrijgesteld van
btw.
18 juni 2009
F.2008.0013.F
nr. 420
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Term uit een bepaling van een
kaderbesluit – Vraag over de draagwijdte van die term – Bestreden arrest past de
betwiste bepaling niet toe – Europese Unie.
Er is geen grond om het Hof van Justitie E.G. een vraag te stellen over de draagwijdte van
een term in een artikel van een kaderbesluit, wanneer het bestreden arrest deze bepaling
niet toepast. (Art. 35 Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Grondwettelijk Hof – Vraag over de grondwettigheid van een wettelijke bepaling –
Bestreden arrest is niet gegrond op de betwiste bepaling.
Er is geen grond om het Grondwettelijk Hof een vraag te stellen over een wettelijke
bepaling, wanneer het bestreden arrest niet op deze betwiste bepaling is gegrond (Art. 26
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Verplichting – Grondwettelijk Hof – Onmiddellijke tuchtvervolging – Geen onderscheid –
Gedrag strijdig met het wettelijk voorschrift – Injuctie van de raad van het Instituut der
bedrijfsrevisoren om zich daarnaar te schikken – Geen injunctie – Onderstelling die
berust op een onjuiste juridische grondslag – Beroepstucht – Bedrijfsrevisor – Grenzen.
Artikel 18quater van de wet van 22 juli 1953 dat de raad van het Instituut van de
bedrijfsrevisoren de mogelijkheid biedt onmiddellijk tuchtvervolging in te stellen, zonder
de injunctieprocedure te moeten aanwenden, maakt aldus geen onderscheid tussen de
bedrijfsrevisoren die zich in strijd met artikel 18ter, § 1, van die wet hebben gedragen; er
bestaat bijgevolg geen grond om een prejudiciële vraag te stellen (Artikelen 18ter, § 1, en
18quater Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren.)
11 september 2009
D.2008.0022.F
nr. 495
Prejudiciële vraag – Verplichting – Uitlegging – Rechtsmiddel – Hof van Justitie E.G. –
Partij – E.E.X.–Verordening – Beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Europese
Unie – Begrip – Hof van Cassatie – Tenuitvoerlegging.
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
17 september 2009
C.2006.0409.N
nr. 507
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Verplichting – Grondwettelijk Hof – Gedraging die strijdig is met de wet – Verplichting,
door de raad van het Instituut opgelegd om aan de omstreden toestand een einde te
maken – Verplichting niet opgelegd – Onmiddellijke tuchtvervolging – Geen onderscheid
– Premisse die berust op een onjuiste rechtsgrondslag – Beroepstucht – Bedrijfsrevisor –
Grenzen.
Het onderscheid in behandeling dat voortvloeit uit de aan de raad van het Instituut der
bedrijfsrevisoren geboden mogelijkheid om onmiddellijk tuchtvervolgingen in te stellen
zonder vooraf een verplichting te moeten opleggen vloeit niet voort uit de wet maar uit de
uitoefening, door de tuchtoverheid, van de beoordelingsbevoegdheid die de wet haar
opdraagt; er bestaat derhalve geen reden voor het Hof om de prejudiciële vraag te stellen
aan het Grondwettelijk Hof (Artikelen 18ter, § 1, en 18quater Wet 22 juli 1953 houdende
oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren.)
2 oktober 2009
D.2008.0020.F
nr. 552
Verplichting – Taalgebruik – Termijn van cassatieberoep – Burgelijke zaken –
Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – Verzoek tot taalwijziging – Rechtbank
van het arrondissement Brussel – Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935) – Uitspraak van de
beslissing die geldt als betekening – Hof van Cassatie – Gelijkheid.
Wanneer de vraag rijst voor het Hof van Cassatie of de regeling van artikel 4, § 2, en 6, §
2, van de Taalwet gerechtszaken de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat
zij de termijn voor het instellen van een cassatieberoep doet ingaan vanaf het ogenblik van
de uitspraak, zelfs in afwezigheid van de partijen, terwijl in civiele procedures de termijn
van het cassatieberoep in de regel ingaat vanaf de betekening of de kennisgeving van de
beslissing, stelt het Hof die vraag aan het Grondwettelijk Hof
8 oktober 2009
C.2008.0364.N
nr. 565
Verplichting voor het Hof – Grondwettelijk Hof.
De prejudiciële vraag die berust op een foutieve juridische bewering, hoeft niet aan het
Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
23 oktober 2009
C.2009.0267.F
nr. 615
Cassatieberoep – Hoger beroep – Echtscheiding en scheiding van tafel en bed –
Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – Hoofdvordering tot
echtscheiding gegrond – Tegenvordering tot echtscheiding niet gegrond – Echtscheiding
uitgesproken tegen beide echtgenoten – Termijnen voor cassatieberoep – Cassatieberoep
van de echtgenoot die verweerder is ten gronde tegen de beslissing die de echtscheiding
tegen hem uitspreekt – Cassatieberoep van de echtgenoot–eiser tegen de beslissing die
weigert de echtscheiding tegen de andere echtgenoot uit te spreken – Verschillende
termijnen voor cassatieberoep – Middel dat een discriminatie tussen de echtgenoten
aanvoert – Echtscheidingsprocedure – Echtscheiding op grond van bepaalde feiten –
Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer een middel betoogt dat artikel 1274, Ger. W., zoals het is gewijzigd bij Wet 27
april 2007, alsook artikel 42, § 2, van die wet, krachtens hetwelk de vroegere artikelen
229, 231 en 232 B.W. van toepassing blijven op de procedures tot echtscheiding of
scheiding van tafel en bed die zijn ingeleid vóór de inwerkingtreding van deze wet en
waarvoor geen eindvonnis is uitgesproken, en voormeld artikel 42, § 6, de artikelen 10 en
11 Gw. schenden, apart dan wel samen beschouwd met artikel 6 E.V.R.M. en artikel 1,
Eerste aanvullend protocol bij dat verdrag, in zoverre zij een discriminatie invoeren tussen
de echtgenoot die ten gronde verweerder is, die over een termijn van een maand beschikt
om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing die de echtscheiding tegen hem
uitspreekt, en de echtgenoot–eiser, die over een gemeenrechtelijke termijn van drie
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maanden beschikt om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing die weigert om de
echtscheiding tegen de andere echtgenoot uit te spreken, stelt het Hof een prejudiciële
vraag aan het Grondwettelijk Hof.
23 oktober 2009
C.2008.0281.F
nr. 614
Verplichting – Prejudicieel geschil – Grondwettelijk Hof – Wetboek van registratie–,
hypotheek– en griffierechten.
Krachtens artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 is het Hof ertoe
verplicht het Grondwettelijk Hof de vraag te stellen of artikel 62, eerste lid, van het
Wetboek van registratie–, hypotheek– en griffierechten, in samenhang met artikel 44 van
dat wetboek, indien het aldus wordt uitgelegd dat het uitsluitend van toepassing is op de
bij authentieke akte gedane verkopen, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt
door een onderscheid in behandeling te maken tussen de personen die beroepshalve
onroerende goederen kopen om ze te verkopen, naargelang de onderhandse akte waarbij
zij een onroerend goed kopen al dan niet ter registratie wordt aangeboden voor het
verlijden van de authentieke koopakte
30 oktober 2009
F.2008.0066.F
nr. 632
Prejudiciële vraag – Legaliteitsbeginsel – Voetbalwet – Grondwettelijk Hof – Prejudiciële
bevoegdheid – Verstoren van een voetbalwedstrijd – Aanzetten tot slagen en
verwondingen, haat of woede.
Het Hof is krachtens artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet Arbitragehof gehouden de
opgeworpen prejudiciële vraag te stellen wanneer aangevoerd wordt dat het
legaliteitsbeginsel vervat in de artikelen 12, tweede lid en 14, Gw. en artikel 7, E.V.R.M.
zou miskend zijn nu nergens in de Voetbalwet of in enige andere wettelijke bepaling
nader wordt gepreciseerd wat dient begrepen te worden onder de in artikel 23 van de
Voetbalwet vermelde "verstoring van een voetbalwedstrijd" en "aanzetting tot slagen en
verwondingen, haat of woede", terwijl de legaliteit van een strafbepaling vereist dat zij op
zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende wijze de als strafbaar
gestelde gedraging omschrijft.
16 november 2009
C.2009.0104.N
nr. 664
Handelshuur – Herziening – Ontoepasselijkheid – Grondwettelijk Hof – Overeenkomst
van onbepaalde duur – Huur – Verschillende behandeling – Grondwettelijkheid.
Wanneer, bij de beoordeling van de gegrondheid van een middel, de vraag rijst of de
artikelen 6 en 14, derde lid, Handelshuurwet, aldus uitgelegd dat de huur in het geval van
een huurovereenkomst van onbepaalde tijd niet kan worden hernieuwd, zodat de partijen
die een nieuwe huurovereenkomst gesloten hebben, niet over die mogelijkheid zouden
beschikken, de artikelen 10 en 11, Gw., schenden, doordat ze de handelshuurder wiens
huur stilzwijgend is verlengd, anders behandelen dan de handelshuurder wiens huur niet
stilzwijgend is verlengd en die dus wel over de mogelijkheid beschikt om een herziening
van de huur te vragen, stelt het Hof van Cassatie de vraag aan het Grondwettelijk Hof.
20 november 2009
C.2008.0332.F
nr. 680
Aard – Verplichting – Grondwettelijk Hof – Vraag over niet toegepaste bepalingen – Hof
van Cassatie.
De vraag die betrekking heeft op bepalingen waarop de beslissing niet is gegrond, kan
niet als een prejudiciële vraag worden beschouwd en hoeft bijgevolg niet te worden
gesteld (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
2 december 2009
P.2009.1087.F
nr. 714
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Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Prejudiciële vraag –
Grondwettelijk Hof – Controle van de regelmatigheid van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en – Zaak waarin inverdenkinggestelden van hun
vrijheid zijn beroofd – Verplichting voor het Hof.
Wanneer cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering
de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie
controleert en er in de zaak inverdenkinggestelden van hun vrijheid zijn beroofd, is de
zaak spoedeisend omdat de aangehoudenen overeenkomstig artikel 5.3 E.V.R.M. recht
hebben op een spoedige behandeling van hun zaak, zodat er geen reden is dat het Hof een
prejudiciële vraag zou stellen aan het Grondwettelijk Hof (Art. 26, § 3 Bijzondere wet op
het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
15 december 2009
P.2009.1681.N
nr. 751
Verplichting – Mogelijkheid – Hoofdveroordeling – Verbeurte – Uitvoeringstermijn –
Dwangsomtermijn – Langer dan de uitvoeringstermijn – Dwangsom – Hof van Cassatie –
Benelux – Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet aldus moet
worden uitgelegd dat wanneer de rechter een termijn bepaalt om de hoofdveroordeling uit
te voeren vanaf het ogenblik dat de hoofdveroordeling in kracht van gewijsde is getreden,
dit artikel verhindert dat de rechter een langere termijn voor het verbeuren van de
dwangsom toestaat berekend vanaf de betekening van de beslissing dan de termijn
toegestaan voor de uitvoering, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Benelux–
Gerechtshof
24 december 2009
C.2008.0073.N
nr. 786
Verplichting – Hoofdveroordeling – Stilzwijgen van de rechter – Verbeurte –
Uitvoeringstermijn – Dwangsomtermijn – Dwangsom – Hof van Cassatie – Benelux –
Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of, indien de rechter vermag te beslissen dat geen of
slechts een kortere termijn voor het verbeuren van de dwangsom wordt toegestaan dan die
welke bepaald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling vanaf het in kracht van
gewijsde treden van de veroordeling, uit het stilzwijgen van de rechter omtrent de termijn
voor het verbeuren van de dwangsom moet worden afgeleid dat de termijn die bepaald is
voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, ook geldt als termijn die wordt toegestaan
voor het verbeuren van de dwangsom en die wat de dwangsom betreft pas begint te lopen
vanaf de betekening, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof
24 december 2009
C.2008.0073.N
nr. 786
Verplichting – Hoofdveroordeling – Macht van de rechter – Aanvang – Verbeurte –
Uitvoeringstermijn – Dwangsomtermijn – Dwangsom – Duur – Hof van Cassatie –
Benelux – Grenzen – Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 1, lid 3 en lid 4, van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer de
rechter een hoofdveroordeling uitspreekt en hiervoor een uitvoeringstermijn bepaalt vanaf
het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling en daarbij een dwangsom oplegt per
dag vertraging in de uitvoering, de termijn die voor de uitvoering is toegestaan, ook geldt
als termijn die door de rechter wordt toegestaan voor het verbeuren van de dwangsom en
die, wat de dwangsom betreft, pas begint te lopen vanaf de betekening, zodat de rechter
niet vermag te beslissen dat geen of slechts een kortere termijn voor het verbeuren van de
dwangsom wordt toegestaan, dan die welke bepaald is voor de uitvoering van de
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hoofdveroordeling vanaf het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling en die wat
de dwangsom betreft pas begint te lopen vanaf de betekening, stelt het Hof een
prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof
24 december 2009
C.2008.0073.N
nr. 786
Verplichting – Mogelijkheid – Hoofdveroordeling – Verbeurte – Uitvoeringstermijn –
Dwangsomtermijn – Langer dan de uitvoeringstermijn – Dwangsom – Hof van Cassatie –
Benelux – Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet aldus moet
worden uitgelegd dat wanneer de rechter een termijn bepaalt om de hoofdveroordeling uit
te voeren vanaf het ogenblik dat de hoofdveroordeling in kracht van gewijsde is getreden,
dit artikel verhindert dat de rechter een langere termijn voor het verbeuren van de
dwangsom toestaat berekend vanaf de betekening van de beslissing dan de termijn
toegestaan voor de uitvoering, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Benelux–
Gerechtshof
24 december 2009
C.2006.0639.N
nr. 785
Verplichting – Hoofdveroordeling – Macht van de rechter – Aanvang – Verbeurte –
Uitvoeringstermijn – Dwangsomtermijn – Dwangsom – Duur – Hof van Cassatie –
Benelux – Grenzen – Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 1, lid 3 en lid 4, van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer de
rechter een hoofdveroordeling uitspreekt en hiervoor een uitvoeringstermijn bepaalt vanaf
het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling en daarbij een dwangsom oplegt per
dag vertraging in de uitvoering, de termijn die voor de uitvoering is toegestaan, ook geldt
als termijn die door de rechter wordt toegestaan voor het verbeuren van de dwangsom en
die, wat de dwangsom betreft, pas begint te lopen vanaf de betekening, zodat de rechter
niet vermag te beslissen dat geen of slechts een kortere termijn voor het verbeuren van de
dwangsom wordt toegestaan, dan die welke bepaald is voor de uitvoering van de
hoofdveroordeling vanaf het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling en die wat
de dwangsom betreft pas begint te lopen vanaf de betekening, stelt het Hof een
prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof
24 december 2009
C.2006.0639.N
nr. 785
Verplichting – Hoofdveroordeling – Stilzwijgen van de rechter – Verbeurte –
Uitvoeringstermijn – Dwangsomtermijn – Dwangsom – Hof van Cassatie – Benelux –
Gevolg.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of, indien de rechter vermag te beslissen dat geen of
slechts een kortere termijn voor het verbeuren van de dwangsom wordt toegestaan dan die
welke bepaald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling vanaf het in kracht van
gewijsde treden van de veroordeling, uit het stilzwijgen van de rechter omtrent de termijn
voor het verbeuren van de dwangsom moet worden afgeleid dat de termijn die bepaald is
voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, ook geldt als termijn die wordt toegestaan
voor het verbeuren van de dwangsom en die wat de dwangsom betreft pas begint te lopen
vanaf de betekening, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Benelux–Gerechtshof
24 december 2009
C.2006.0639.N
nr. 785

RAAD VAN STATE
Administratieve beslissing – Verkavelingsvergunning – Nietigverklaring.
Uit de aard van de vernietiging van een administratieve beslissing, zoals de
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nietigverklaring van een verkavelingsvergunning door de Raad van State, volgt dat de
vernietigde beslissing in de regel geacht wordt nooit te hebben bestaan, zodat de partijen
door de vernietiging van de beslissing terug in de toestand worden geplaatst van voor de
vernietigde beslissing
6 februari 2009
C.2008.0296.N
nr. 99
Administratieve handeling – Arresten – Nietigverklaring – Gezag van gewijsde.
Arresten van de Raad van State die een administratieve handeling, zoals een
verkavelingsvergunning, vernietigen, hebben gezag van gewijsde erga omnes met
terugwerkende kracht
6 februari 2009
C.2008.0296.N
nr. 99
Aard – Bevoegdheid – Afdeling bestuursrechtspraak – Nationale Kamer van
gerechtsdeurwaarders – Beroep tot nietigverklaring – Akten en reglementen van
administratieve overheden – Administratieve overheid.
De wetgever heeft het beroep van gerechtsdeurwaarder betrokken bij de openbare dienst
van de rechtsbedeling en de organen die het korps besturen, zoals de Nationale Kamer,
zijn in die hoedanigheid verbonden met de rechterlijke orde en kunnen niet louter op
grond van hun aard en wijze van oprichting beschouwd worden als administratieve
overheden in de zin van het artikel 14, Wet Raad van State; de omstandigheid dat de
gerechtsdeurwaarders overwegend en dus niet uitsluitend betrokken zijn bij de dienst van
de rechtsbedeling, belet niet dat de Nationale Kamer specifieke opdrachten zou krijgen
van overheidswege die volledig los staan van haar gewone opdrachten en dat zij in die
mate kan beschouwd worden als een administratieve overheid in de uitoefening van die
specifieke opdrachten; de Nationale Kamer kan aldus beschouwd worden als een
administratieve overheid in de voormelde zin wanneer zij bepaalde gezagsfuncties
opneemt die haar door een regering zijn toevertrouwd en in zoverre die taken geen
verband houden met de opdrachten die de wetgever haar heeft toevertrouwd om de goede
werking van het gerecht te verzekeren; dit geldt in het bijzonder wanneer de Nationale
Kamer bepaalde gezagstaken op zich neemt die tot de bevoegdheid van een regering
behoren en haar door een regering zijn gedelegeerd en zij haar plaats die taken
daadwerkelijk uitoefent, zoals de opdracht aan een of meer leden van de kamers heffingen
in te vorderen (Artikelen 144 en 145 Grondwet 1994; Art. 14, § 1, eerste lid Wetten op de
Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Artikelen 549 e.v. Gerechtelijk
Wetboek.)
10 september 2009
C.2009.0102.N
nr. 489
Cassatieberoep – Bevoegdheid – Verenigde Kamers van het Hof – Afstand.
De verenigde kamers van het Hof zijn bevoegd om afstand te verlenen van het
cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van State
10 september 2009
C.2008.0365.N
nr. 488
Conflicten van attributie – Beslissingen van de Raad van State – Toetsing – Bevoegdheid
van het Hof.
Het Hof van Cassatie moet als enige in de Belgische rechtsorde beslissen over conflicten
van attributie; die grondwettelijke opdracht houdt in dat het een regulerende opdracht
heeft in verband met de respectieve opdrachten van de rechterlijke orde en van de Raad
van State; beslissingen waarin de Raad van State uitspraak doet over de grenzen van zijn
bevoegdheid ten aanzien van de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke
orde, moeten in de regel door het Hof van Cassatie op dat vlak kunnen worden getoetst.
(Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Art. 158
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Grondwet 1994.)
15 oktober 2009

C.2009.0019.N

nr. 584

Rechtsmacht – Administratieve geldboete – Toetsing – Criteria – Straf.
Noch artikel 6.1 EVRM, noch enige andere verdrags– of grondwettelijke bepaling
vereisen dat een administratieve geldboete die een straf uitmaakt in de zin van die
bepaling, uitsluitend door een rechter van de rechterlijke orde wordt opgelegd en
beoordeeld; behalve wanneer de sancties een vrijheidsstraf inhouden volstaat het dat de
overtreder beschikt over een volwaardig jurisdictioneel beroep; een administratieve
geldboete opgelegd aan een enkeling door een administratieve overheid in toepassing van
een sanctieregeling bepaald in de wet, het decreet of de ordonnantie, kan wanneer de
wetgever die bevoegdheid niet heeft toegekend aan een rechter van de rechterlijke orde, in
de regel getoetst worden door de Raad van State in toepassing van zijn algemene
bevoegdheid te beoordelen of een maatregel van de overheid al dan niet genomen is met
machtsoverschrijding; de Raad van State kan hierbij onder meer onderzoeken, in het
kader van dit objectief contentieux, of de individuele maatregel, met inachtneming van de
verdragen, een wettelijke grondslag heeft en inzonderheid op haar evenredigheid kan
worden getoetst door een rechter, en kan, zo de overtreder die mogelijkheid niet heeft, die
individuele maatregel op grond van machtsoverschrijding vernietigen. (Art. 14 Wetten op
de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
15 oktober 2009
C.2009.0019.N
nr. 584
Cassatieberoep – Overheid – Annulatieprocedure – Beslissing waarbij de Raad zich
zonder rechsmacht verklaart – Belang.
De overheid die een individuele overheidshandeling heeft gesteld die voor de Raad van
State wordt bestreden, heeft belang te horen bepalen of de kennisneming al dan niet
binnen de rechtsmacht van de rechtscolleges van de rechterlijke orde valt wanneer de
Raad van State de rechtsmacht verwerpt die de overheid voorstond; de overheid heeft in
dergelijk geval wel een belang om te horen zeggen welke instantie het geschil moet
beoordelen en blijft dat belang behouden ook wanneer de individuele maatregel voorlopig
overeind blijft doordat de Raad van State zich zonder rechtsmacht heeft verklaard om
erover te oordelen (Artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek; Art. 33 Wetten op de Raad
van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Art. 158 Grondwet 1994.)
15 oktober 2009
C.2009.0019.N
nr. 584

RADIO– EN TELEVISIEOMROEP
Aard – Gemeenteweg – Grote wegen – Kleine wegen – Kruising met een spoorweg in
aanleg – Radiodistributie– en teledistributienetten – Openbare overheid – Bevel tot
verplaatsing – Verplaatsing van de installaties en elektrische leidingen.
Het bevel van de openbare overheid om een installatie te verplaatsen op de plaats waar de
spoorweg in aanleg kruist met de gemeenteweg behoort tot de handelingen die aan dit
gedeelte van de gemeenteweg zijn nieuwe bestemming geven (Art. 1 Wet 25 juli 1891
houdende herziening der wet van 15 april 1843, op de politie der spoorwegen; Art. 10, §
1, zesde lid Wet 6 feb. 1987.)
2 oktober 2009
C.2007.0480.F
nr. 546

RECHT VAN VERDEDIGING
ALGEMEEN
Gevolg – Artikel 6.1 – Toepasselijkheid – Verdrag burgerrechtenen politieke rechten –
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Tenlastelegging – Artikel 14, § 3, g – Bewijs – Tuchtzaken – Verdrag Rechten van de
Mens.
Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, artikel 6.1 EVRM en artikel
14.3.g IVBPR, houden onder meer het recht in voor de beklaagde of vervolgde niet te
moeten bijdragen tot het bewijs van de ten laste gelegde feiten en mee te werken aan zijn
veroordeling; die regels zijn in beginsel toepasselijk in het tuchtrecht ook al kan de
concrete invulling van die rechten afhangen van de specifieke aard van de tuchtprocedures
1 oktober 2009D.2007.0024.Ntuchtonderzoek, niet het recht inhoudt om daarin valse
verklaringen af te leggen tegenover denr. tuchtoverheid.544

BURGERLIJKE ZAKEN
Miskenning – Taak van de rechter – Administratieve procedure – Ambtshalve exceptie –
Afwijzing van de vordering – Heropening van het debat.
De rechter moet de heropening van het debat bevelen alvorens een vordering geheel of
gedeeltelijk af te wijzen op grond van een exceptie die partijen niet voor hem hadden in
geroepen, zoals de miskenning van het recht van verdediging in een procedure tot het
opleggen van een administratieve sanctie op grond van de Wet van 21 dec. 1998
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Art. 774, tweede lid Gerechtelijk
Wetboek; Artikelen 26, §§ 1, 2 en 3, en 27 Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden.)
2 januari 2009
C.2007.0571.N
nr. 1
Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben beroepen – Verwerping – Opdracht van de
rechter – Verzoek tot taalwijziging – Taalgebruik in bestuurszaken.
De rechter aan wie de verweerder op grond van art. 7, § 1, Taalwet Gerechtszaken vraagt
dat de procedure in het Frans zou worden voortgezet, vermag dit verzoek niet te
verwerpen, zonder de partijen te hebben gehoord over zijn voornemen het verzoek tot
taalwijziging te kwalificeren als een verzoek gebaseerd op art. 7bis van diezelfde wet,
indien die rechtsgrond niet werd aangevoerd (Art. 7, § 1, en 7bis Wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
6 februari 2009
C.2008.0235.N
nr. 98
Afwijzing van de vordering – Ambtshalve opgeworpen exceptie – Heropening van het
debat.
Hoewel de rechter zo nodig de niet–ontvankelijkheid van de vordering wegens
afwezigheid van de overeenkomstig artikel 3 van de Hypotheekwet vereiste kantmelding
moet opwerpen, ontslaat dit hem er niet van toepassing te maken van artikel 774, tweede
lid Ger.W. teneinde aldus het recht van verdediging van de partijen te vrijwaren. (Art.
774, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
16 maart 2009
C.2008.0404.N
nr. 200
Door de rechter ambtshalve opgeworpen exceptie van verval van recht.
De rechter die de vordering van de eiser afwijst op grond van een verval van recht
waarover de partijen zich niet hebben kunnen uitspreken, miskent het recht van
verdediging van de partijen (Artikelen 774, tweede lid, en 1138, 2° Gerechtelijk
Wetboek.)
3 april 2009
C.2008.0205.N
nr. 241
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Recht van verdediging – Door de rechter vervangen redenen – Beschikkingsbeginsel.
De feitenrechter kan ambtshalve de door de partijen aangevoerde redenen vervangen, mits
hij geen enkel geschil opwerpt waarvan zij het bestaan hebben uitgesloten, zijn beslissing
uitsluitend grondt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd en het
voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij moet zodoende het recht van verdediging
eerbiedigen
28 mei 2009
C.2008.0066.F
nr. 356
Recht van verdediging – Door de rechter vervangen redenen – Beschikkingsbeginsel.
De feitenrechter kan ambtshalve de door de partijen aangevoerde redenen aanvullen, mits
hij geen enkel geschil opwerpt waarvan zij het bestaan hebben uitgesloten, zijn beslissing
uitsluitend grondt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd en het
voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij moet zodoende het recht van verdediging
eerbiedigen
28 mei 2009
C.2006.0248.F
nr. 355
Rechten van verdediging – Schending van de Taalwet Gerechtszaken – Ambtshalve
opgeworpen nietigheid – Heropening van het debat.
De appelrechters die het hoger beroep van eiser ongegrond verklaren nadat zij de
appelconclusie van de eiser nietig verklaren op grond van een schending van de Taalwet
Gerechtszaken, zonder het debat op dat punt te heropenen, miskennen het recht van
verdediging van de partijen. (Art. 774, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
21 september 2009
S.2008.0123.N
nr. 513
Debat op tegenspraak – Ambtshalve aangevulde reden – Algemeen – Bevoegdheid van de
rechter – Beschikkingsbeginsel.
De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten
onderzoeken en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben
gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen, op voorwaarde dat hij
geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten,
enkel steunt op feiten die hem regelmatig zijn voorgelegd en het voorwerp noch de
oorzaak van de vordering wijzigt; daarbij moet hij het recht van verdediging van partijen
eerbiedigen (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
28 september 2009
C.2004.0253.F
nr. 529
Bevoegdheid van de rechter – Ambtshalve aanvullen der redenen.
De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing
zijnde rechtsregels; hij moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten
en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen
daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan
hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd,
dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van
verdediging van de partijen niet miskent; het enkele feit dat de partijen de toepassing van
een bepaalde wetsbepaling niet hebben opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid
bij conclusie hebben uitgesloten (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
24 december 2009
C.2009.0055.N
nr. 789
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STRAFZAKEN
Procedure voor het hof van assisen.
Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd wanneer de
beschuldigde tijdens de procedure voor het hof van assisen de mogelijkheid heeft gehad al
zijn verweermiddelen te laten gelden (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.)
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Beschuldigde – Schriftelijk verweer over de schuldvraag – Procedure voor het hof van
assisen.
Voor het hof van assisen verkeert de beschuldigde in de mogelijkheid om schriftelijk
verweer over de schuldvraag te voeren. (Artikelen 235bis, 312bis, 313, 335bis en 339
Wetboek van Strafvordering.)
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Verplichting – Partij – Neerlegging van conclusie – Mededeling aan het openbaar
ministerie vóór de neerlegging – Pleegvormen.
In strafzaken leggen de partijen hun conclusie neer ter rechtszitting; geen enkele bepaling
verplicht de beklaagde zijn conclusie vooraf aan het openbaar ministerie mede te delen
3 februari 2009
P.2008.1742.N
nr. 90
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Geen
voorafgaande mededeling aan de inverdenkinggestelde en zijn raadsman – Mogelijkheid
om op de vordering te antwoorden – Handhaving – Vordering van het openbaar
ministerie.
Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer de inverdenkinggestelde een
verdaging van de zaak kon vragen, aangeboden door de kamer van
inbeschuldigingstelling, teneinde te antwoorden op de vordering van het openbaar
ministerie die op de rechtszitting is meegedeeld.
18 februari 2009
P.2009.0213.F
nr. 135
Omschrijving van de feiten – Herkwalificering – Bericht aan de raadsman van de
inverdenkinggestelde – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten.
Het bericht aan de raadsman van de inverdenkinggestelde betreffende de herkwalificering,
eerbiedigt het recht van verdediging, zonder dat daarnaast vereist is dat de
inverdenkinggestelde zijn advocaat machtiging verleende om hem eveneens op dàt punt te
verdedigen.
18 februari 2009
P.2008.1505.F
nr. 134
Verplichting – Voorlopige omschrijving van de feiten – Regeling van de rechtspleging –
Onderzoeksgerechten – Eerbiediging van het recht van verdediging.
Bij de regeling van de rechtspleging is de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht om
voorlopig aan de feiten waarvan de onderzoeksrechter kennis nam, hun werkelijke
strafrechtelijke omschrijving te geven, met eerbiediging van het recht van verdediging.
18 februari 2009
P.2008.1505.F
nr. 134
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Artikel 6.3, a en b E.V.R.M. – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten –
Toepassing.
Artikel 6.3, a en b, E.V.R.M., is alleen toepasselijk op de vonnisgerechten en niet op de
onderzoeksgerechten
18 februari 2009
P.2008.1505.F
nr. 134
Verdaging van de uitspraak – Regelmatigheid – Feitelijke beoordeling – Opening van een
gerechtelijk onderzoek – Bewijs.
Uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan over de
regelmatigheid van het bewijs, zonder de uitkomst van een daaromtrent geopend
gerechtelijk onderzoek af te wachten, kan niet worden afgeleid dat het recht van
verdediging is miskend; hij beoordeelt immers in feite, in hoeverre dat onderzoek
noodzakelijk is om tot zijn overtuiging te komen met betrekking tot de bij hem aanhangig
gemaakte feiten
25 februari 2009
P.2008.1594.F
nr. 154
Procedure voor het hof van assisen.
Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd wanneer de
beschuldigde tijdens de procedure voor het hof van assisen de mogelijkheid heeft gehad al
zijn verweermiddelen te laten gelden (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.)
10 maart 2009
P.2009.0006.N
nr. 187
Wegverkeer – Bijzondere wettelijke bewijswaarde – Processen–verbaal van de bevoegde
personen – Tegenbewijs.
De processen–verbaal die in artikel 62, eerste en tweede lid, Wegverkeerswet, zijn
bedoeld, kunnen met tegenbewijzen worden bestreden, hetzij door geschrift hetzij door
getuigen, indien de rechtbank het geraden oordeelt ze toe te laten; het recht om het bewijs
van het tegendeel te leveren wordt niet miskend door het feit alleen dat het dossier dat de
bodemrechter wordt voorgelegd, inzake de overtredingen die met behulp van een
automatisch werkend toestel in aanwezigheid van een bevoegd persoon zijn vastgesteld,
geen beschrijving bevat van de door die persoon gevolgde opleiding en evenmin het
volledige technische dossier van het gebruikte toestel (Art. 62, eerste en tweede lid
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968; Art. 154, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2009
P.2008.1595.F
nr. 191
Vereiste – Inhoud – Dagvaarding – Beklaagde.
Artikel 182 Wetboek van Strafvordering bepaalt niet in welke bewoordingen de
dagvaarding de ten laste gelegde feiten moet omschrijven; deze bepaling vereist enkel dat
de dagvaarding het feit dat de telastlegging uitmaakt en kenmerkt, op die wijze omschrijft
dat het voorwerp ervan voldoende duidelijk blijkt voor de beklaagde en diens recht van
verdediging verzekerd wordt
31 maart 2009
P.2008.1929.N
nr. 223
Dossier – Rechter – Andere procedure – Weigering om stukken te voegen.
Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid
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alleen dat de rechter, op grond van een feitelijke beoordeling en om de redenen die hij
nauwkeurig aangeeft, heeft beslist dat er geen grond was om bij het rechtsplegingsdossier
ten laste van de beklaagde, stukken te voegen die volgens hem op een andere procedure
betrekking hebben of niet noodzakelijk zijn om tot zijn overtuiging te komen
1 april 2009
P.2008.1192.F
nr. 226
Verplichting – Onderzoeksgerecht – Vorderingen tot internering – Verschijning op de
rechtszitting – Aanwezigheid van de voorlopige bewindvoerder van de
inverdenkinggestelde – Regeling van de rechtspleging – Bijstand van een advocaat.
Ofschoon artikel 28 Wet Bescherming Maatschappij bepaalt dat de rechter alleen over een
verzoek tot internering kan beslissen ten aanzien van personen die bijgestaan worden door
een advocaat, bepalen noch artikel 488bis–a tot k B.W., noch de artikelen 29 en 30 van de
voormelde wet, noch enige andere wettelijke bepaling, dat over een dergelijke vordering
alleen in aanwezigheid van de voorlopige bewindvoerder van de inverdenkinggestelde
kan worden beslist, wanneer die vooraf aan laatstgenoemde is toegewezen.
8 april 2009
P.2009.0115.F
nr. 249
Voorlopige hechtenis – Schending – Artikel 6.3.c, E.V.R.M. – Eerste verschijning –
Laattijdige aanwijzing van een advocaat – Herstel in hoger beroep van het recht van
verdediging – Handhaving – Bijstand van een advocaat.
Een onderzoeksgerecht dat uitspraak dient te doen over de eventuele handhaving van de
voorlopige hechtenis kan, zonder artikel 6.3.c E.V.R.M. te schenden, oordelen dat de
laattijdige aanwijzing van een advocaat om de inverdenkinggestelde bij te staan, de
verdere rechtspleging niet gebrekkig kan maken, ingeval het recht van verdediging werd
hersteld
14 april 2009
P.2009.0532.F
nr. 251
Voorlopige hechtenis – Inverdenkinggestelde die geen advocaat heeft gekozen –
Verwittiging van de stafhouder van de Orde door de onderzoeksrechter – Verzuim – Bevel
tot aanhouding – Bijstand van een advocaat.
De onregelmatigheid van de voor de raadkamer gevoerde rechtspleging, wegens het niet–
naleven van art. 16, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis, is geen onherstelbare tekortkoming
van de rechtspleging; zij maakt de handhaving van die hechtenis niet onwettig, vermits de
inverdenkinggestelde, zonder om uitstel van de behandeling van zijn zaak te verzoeken,
op de rechtszitting van de raadkamer aanvaard heeft zichzelf te verdedigen en vervolgens,
op de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling, door een advocaat werd
bijgestaan
14 april 2009
P.2009.0532.F
nr. 251
Voorlopige hechtenis – Artikel 184bis, Sv. – Rechtshulp – Bijstand van een advocaat –
Toepassing.
Artikel 184bis Sv. betreft de rechtspleging voor de correctionele rechtbank en houdt
bijgevolg geen verband met de voorlopige hechtenis.
14 april 2009
P.2009.0532.F
nr. 251
Ondervraging – Voorlopige hechtenis – Afsluiting – Onmiddellijk getekend bevel tot
aanhouding – Bevel tot aanhouding – Inverdenkinggestelde.
Uit de omstandigheid dat het bevel tot aanhouding onmiddellijk na het afsluiten van het
verhoor werd getekend, terwijl de inverdenkinggestelde overeenkomstig de wet werd
ingelicht en gehoord, kan geen miskenning van het recht van verdediging worden
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afgeleid.
3 juni 2009

P.2009.0821.F

nr. 373

Wijziging – Kwalificatie – Burgerlijke partij – Misdrijf – Conclusie.
Om de kwalificatie van het misdrijf te wijzigen moet de rechter de kennisgeving niet
herhalen die dienaangaande reeds aan de beklaagde is gedaan via de conclusie van een
burgerlijke partij waarin dergelijke wijziging wordt voorgesteld.
3 juni 2009
P.2009.0212.F
nr. 371
Verweer – Veroordeling – Beroepsverbod K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934.
De omstandigheid dat het openbaar ministerie het beroepsverbod, bepaald bij artikel 1
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 niet zou hebben gevorderd en dat die
bijkomende straf slechts facultatief is, neemt niet weg dat die straf een wettelijke
mogelijkheid is waarmede de beklaagde rekening moet houden om een passend en
volledig verweer te voeren
16 juni 2009
P.2009.0038.N
nr. 409
Europees aanhoudingsbevel – Persoon tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd
– Geen inzage van het dossier – Verhoor door de procureur des Konings –
Tenuitvoerlegging.
Uit het feit alleen dat de persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is
uitgevaardigd, met toepassing van artikel 13, Wet Europees Aanhoudingsbevel, geen
inzage krijgt van het dossier wanneer hij, bijgestaan door zijn raadsman, door de
procureur des Konings wordt gehoord, kan geen onherroepelijke miskenning van zijn
recht van verdediging worden afgeleid. (Art. 13 Wet 19 dec. 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Verhoor door de onderzoeksrechter – Europees aanhoudingsbevel – Persoon tegen wie
een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd – Geen inzage van het dossier –
Tenuitvoerlegging.
Uit het feit alleen dat de persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is
uitgevaardigd, met toepassing van artikel 11, Wet Europees Aanhoudingsbevel, geen
inzage krijgt van het dossier bij zijn verhoor door de onderzoeksrechter, kan geen
onherroepelijke miskenning van zijn recht van verdediging worden afgeleid, vermits hij
op dat ogenblik alle voor zijn verweer gunstige gegevens kan aanvoeren en de voormelde
inzage verplicht is wanneer het onderzoeksgerecht later uitspraak doet over de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel. (Art. 11 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Voorlopige hechtenis – Termijn waarbinnen het dossier ter beschikking wordt gehouden
van de verdachte en zijn – Onmogelijkheid tot het nemen van inzage in het gehele dossier
– Onmogelijkheid tot het verkrijgen van een kopie van het dossier – Handhaving.
De omstandigheid alleen dat de raadsman van de verdachte, met het oog op de
rechtszitting van het onderzoeksgerecht waarop uitspraak moet worden gedaan over de
handhaving van het bevel tot aanhouding, wegens de duur van de wettelijke termijn
waarbinnen het dossier te beschikking wordt gehouden, en wegens de onmogelijkheid tot
het verkrijgen van een kopie van het dossier, in de materiële onmogelijkheid verkeerde
inzage te nemen van het gehele dossier en van de inhoud van de overtuigingsstukken,
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belet niet dat de verdachte zich kan verdedigen
14 juli 2009
P.2009.1076.N

nr. 457

Voorlopige hechtenis – Bevoegdheid van de wetgever.
Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, ontneemt de wetgever niet het
recht om de uitoefening van het recht van verdediging in een welbepaalde
aangelegenheid, zoals inzake voorlopige hechtenis, aan een bijzondere regeling te
onderwerpen
14 juli 2009
P.2009.1076.N
nr. 457
Beklaagde op de hoogte gesteld van de hem ten laste gelegde feiten – Wijze.
Hoewel het recht van de beklaagde om nauwkeurig op de hoogte te worden gesteld van de
aard en de reden van de tegen hem ingebrachte telastlegging en het algemeen beginsel van
het recht van verdediging vereisen dat een beklaagde voldoende op de hoogte wordt
gesteld van de hem ten laste gelegde feiten, schrijft geen enkele bepaling voor dat die
inlichting alleen kan voortvloeien uit een beschikking van verwijzing of een dagvaarding;
die inlichting kan met name ook verleend worden aan de hand van stukken uit het
strafdossier of van een conclusie van de benadeelde partij, waarvan de beklaagde kennis
heeft kunnen nemen en waarover hij voor de bodemrechters zijn recht van verdediging
vrij heeft kunnen uitoefenen (Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
7 oktober 2009
P.2008.1893.F
nr. 560
Beklaagde op de hoogte gesteld van de hem ten laste gelegde feiten.
Het recht van de beklaagde om in bijzonderheden op de hoogte te worden gesteld van de
aard en de reden van de tegen hem ingebrachte telastlegging en het algemeen beginsel van
het recht van verdediging vereisen niet dat de feitelijke gegevens waarop de vervolging is
gegrond uitdrukkelijk in de telastlegging worden geformuleerd; het volstaat dat de
beklaagde van deze feitelijke gegevens kennis kan nemen om zijn recht van verdediging
ten volle te kunnen uitoefenen (Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
7 oktober 2009
P.2008.1893.F
nr. 560
Voorlopige hechtenis – Onderzoeksgerecht – Dossier dat ter beschikking wordt gehouden
van de inverdenkinggestelde – Handhaving – Inhoud.
Het dossier dat ter beschikking wordt gehouden van de inverdenkinggestelde en zijn
raadsman, alvorens te verschijnen voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen
over de handhaving van de voorlopige hechtenis, moet in de regel volledig zijn
10 november 2009
P.2009.1584.F
nr. 653
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoenbaarheid – Artikel 235ter Sv. – Artikel 6.3
E.V.R.M. – Controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode van
observatie – Controle aan de hand van het strafdossier en van het vertrouwelijk dossier –
Onderzoek in strafzaken.
Het onderzoek van de regelmatigheid van de observatie aan de hand van het strafdossier
en het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling waarborgt
volkomen de eerbiediging van het recht van verdediging
15 december 2009
P.2009.1681.N
nr. 751
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Artikel 6.3 E.V.R.M. – Beperking.
Artikel 6 E.V.R.M. verbiedt niet de uitoefening van het recht van verdediging en het recht
op een eerlijk proces in bepaalde gevallen te regelen en te beperken; dergelijke beperking
kan verantwoord zijn indien zij evenredig is met het belang van de te bereiken
doelstellingen, zoals de noodzaak bepaalde vormen van zware criminaliteit te bestrijden
of de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant en van de
politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie te vrijwaren
15 december 2009
P.2009.1681.N
nr. 751
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoenbaarheid – Observatie – Bijzondere
opsporingsmethoden – Artikel 235ter Sv. – Artikel 6.3 E.V.R.M. – Controle van de
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode van observatie – Onderzoek in
strafzaken.
Het recht van verdediging houdt niet noodzakelijk in dat de verdediging zelf in staat moet
worden gesteld de regelmatigheid van de machtiging tot observatie en van de uitgevoerde
machtiging te controleren; in dergelijk geval kan het volstaan dat een onafhankelijke en
onpartijdige rechter op grond van de hem regelmatig overgelegde stukken en bekende
feiten oordeelt dat de observatie is geschied met naleving van de wettelijke voorschriften
15 december 2009
P.2009.1681.N
nr. 751
Op de hoogte stellen van de vervolgde persoon van de hem ten laste gelegde feiten.
Of de persoon tegen wie een vervolging wordt ingesteld, op de hoogte is gesteld van de
hem ten laste gelegde feiten, kan niet alleen uit de beschikking tot verwijzing of uit de
dagvaarding blijken, dergelijke informatie kan ook worden verstrekt door middel van de
stukken uit het strafdossier of elk ander, regelmatig aan de beoordeling van de rechter
voorgelegd gegeven, waarover de beklaagde zijn recht van verdediging vrij heeft kunnen
uitoefenen voor de feitenrechters (Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 december 2009
P.2009.1166.F
nr. 755
Draagwijdte – Misdrijf van witwassen – Op de hoogte stellen van de vervolgde persoon
van de hem ten laste gelegde feiten – Basismisdrijf in het buitenland gepleegd –
Identificatie.
Het misdrijf witwassen wordt voldoende duidelijk omschreven wanneer de akte die de
zaak bij de rechter aanhangig maakt, de datum en de plaats van de feiten vermeldt, in de
bewoordingen van de wet is omschreven en aldus vermeldt dat het voorwerp van het
witwassen een onrechtmatige oorsprong heeft; ook als het basismisdrijf in het buitenland
werd gepleegd, vereist die nauwkeurigheid niet dat de misdaad of het wanbedrijf wordt
geïdentificeerd waarmee de vermogensvoordelen werden verkregen, mits de rechter, op
grond van de feitelijke gegevens, elke wettelijke herkomst of oorsprong kan uitsluiten
16 december 2009
P.2009.1166.F
nr. 755

RECHTBANKEN
ALGEMEEN
Onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter.
Tenzij het tegendeel is bewezen, is de rechter onpartijdig en onafhankelijk; het volstaat
niet dat een partij beweert dat zij een subjectieve twijfel heeft omtrent de onpartijdigheid
of onafhankelijkheid van de rechter, om daaruit te besluiten dat het bewezen is dat er een
schijn van partijdigheid is of dat de rechter niet onafhankelijk en niet onpartijdig is
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20 april 2009

D.2009.0001.N

nr. 257

Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Nieuw middel – Tussengeschil over de toewijzing
van een zaak binnen een hof van beroep.
Het tussengeschil over de toewijzing van een zaak binnen een hof van beroep, moet vóór
ieder ander middel worden opgeworpen; het kan niet voor het eerst voor het Hof worden
opgeworpen (Artikelen 88, § 2, en 109 Gerechtelijk Wetboek.)
22 april 2009
P.2009.0205.F
nr. 271
Ambtshalve wijziging door de rechter – Voorwerp – Vordering in rechte.
De rechter mag, krachtens het beschikkingsbeginsel, het voorwerp van de vordering niet
ambtshalve wijzigen, hetzij, door ze uit te breiden, hetzij, door ze door een andere te
vervangen (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
15 mei 2009
C.2008.0029.N
nr. 319
Rechtsmacht – Administratieve geldboete – Toetsing – Straf.
Noch artikel 6.1 EVRM, noch enige andere verdrags– of grondwettelijke bepaling
vereisen dat een administratieve geldboete die een straf uitmaakt in de zin van die
bepaling, uitsluitend door een rechter van de rechterlijke orde wordt opgelegd en
beoordeeld; behalve wanneer de sancties een vrijheidsstraf inhouden volstaat het dat de
overtreder beschikt over een volwaardig jurisdictioneel beroep; een administratieve
geldboete opgelegd aan een enkeling door een administratieve overheid in toepassing van
een sanctieregeling bepaald in de wet, het decreet of de ordonnantie, kan wanneer de
wetgever die bevoegdheid niet heeft toegekend aan een rechter van de rechterlijke orde, in
de regel getoetst worden door de Raad van State in toepassing van zijn algemene
bevoegdheid te beoordelen of een maatregel van de overheid al dan niet genomen is met
machtsoverschrijding; de Raad van State kan hierbij onder meer onderzoeken, in het
kader van dit objectief contentieux, of de individuele maatregel, met inachtneming van de
verdragen, een wettelijke grondslag heeft en inzonderheid op haar evenredigheid kan
worden getoetst door een rechter, en kan, zo de overtreder die mogelijkheid niet heeft, die
individuele maatregel op grond van machtsoverschrijding vernietigen. (Art. 14 Wetten op
de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
15 oktober 2009
C.2009.0019.N
nr. 584

BELASTINGZAKEN
Geschil – Belasting over de toegevoegde waarde – Territoriaal bevoegd hof van beroep.
De beslissing om de toepassing van art. 632, Ger. W. en van M.B. 10 juni 1985 te
weigeren, het Hof van Beroep te Luik onbevoegd te verklaren en de zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel te verwijzen, is niet naar recht verantwoord, aangezien noch de
artikelen 13 en 156, noch de artikelen 10 en 11, Gw., beletten dat bepaalde
belastingplichtigen die gevestigd zijn in de provincie Waals–Brabant, onder het
ontvangkantoor van de belasting over de toegevoegde waarde te Namen II vallen. (Art.
632 Gerechtelijk Wetboek.)
28 mei 2009
F.2007.0071.F
nr. 357

BURGERLIJKE ZAKEN
Uitlegging – Feitenrechter – Bevoegdheid – Vreemde wet.
Wanneer de feitenrechter de vreemde wet toepast, moet hij de draagwijdte ervan bepalen
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door rekening te houden met de uitlegging die eraan gegeven wordt in het land van
oorsprong
12 januari 2009
C.2007.0269.F
nr. 21
Recht van verdediging – Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben beroepen –
Verwerping – Opdracht van de rechter – Verzoek tot taalwijziging – Taalgebruik in
bestuurszaken.
De rechter aan wie de verweerder op grond van art. 7, § 1, Taalwet Gerechtszaken vraagt
dat de procedure in het Frans zou worden voortgezet, vermag dit verzoek niet te
verwerpen, zonder de partijen te hebben gehoord over zijn voornemen het verzoek tot
taalwijziging te kwalificeren als een verzoek gebaseerd op art. 7bis van diezelfde wet,
indien die rechtsgrond niet werd aangevoerd (Art. 7, § 1, en 7bis Wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
6 februari 2009
C.2008.0235.N
nr. 98
Arbeidsrechtbank – Arbeidsongeschiktheid – Ziekte– en invaliditeitsverzekering –
Arbeidsongeschiktheidsverzekering – Aanhangigmaking.
Wanneer een begunstigde voor de arbeidsrechtbank beroep instelt tegen de beslissing van
de gewestelijke commissie van de geneeskundige raad voor invaliditeit, die vanaf een
bepaalde datum een einde heeft gemaakt aan zijn arbeidsongeschiktheid, omdat de bij wet
bepaalde voorwaarden niet meer waren vervuld, is het aldus aan de arbeidsrechtbank
voorgelegde geschil niet beperkt tot de vraag of de voorwaarden van de
arbeidsongeschiktheid vervuld waren op die bepaalde datum, maar omvat het ook de
vraag of de begunstigde zich sinds die datum in een toestand bevond waarin hij aan die
voorwaarden voldeed (Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
9 februari 2009
S.2008.0102.F
nr. 107
Laattijdig neergelegde conclusie – Sanctie – Bevoegdheid van de rechter.
Wanneer een partij de rechter vraagt om een laattijdige conclusie uit het debat te weren,
mag de rechter het belang van die partij niet beoordelen (Art. 747, § 2, zesde lid
Gerechtelijk Wetboek.)
12 februari 2009
C.2007.0465.F
nr. 116
Deskundigenonderzoek – Bescherming van het leefmilieu – Rechtsmacht van de rechter –
Vordering tot staking.
Het deskundigenonderzoek mag enkel vaststellingen of een technisch advies betreffen; de
rechter, die, om verdere schade aan het leefmilieu te voorkomen, beveelt dat uitgevoerde
werken ongedaan worden gemaakt en de uitvoering van herstelwerken gelast, dient de
desgevallend hierbij in acht te nemen richtlijnen zelf te preciseren; hij kan de door hem
aangestelde deskundige niet gelasten richtlijnen uit te vaardigen die rechtstreeks bindend
zijn voor de partij die tot de uitvoering van de werken gehouden is (Art. 1, tweede lid
Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu;
Artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek.)
27 februari 2009
C.2007.0527.N
nr. 163
Taak van de rechter – Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden.
De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing
zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten
en handelingen onderzoeken en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen
daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op

– 308 –
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan
hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd,
dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van
verdediging van partijen niet miskent. Het enkele feit dat de partijen de toepassing van
een bepaalde wetsbepaling niet hebben opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid
bij conclusie hebben uitgesloten (Artikelen 780, 3°, en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
20 april 2009
S.2008.0015.N
nr. 260
Door partijen aangevoerde feiten en redenen – Ambtshalve aanvullen der redenen –
Opdracht van de rechter.
De rechter vermag de door de partijen tot staving van hun vordering voorgedragen
redenen ambtshalve aan te vullen, op voorwaarde dat hij geen geschil opwerpt waarvan de
partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij zich enkel baseert op
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd en dat hij noch het voorwerp, noch de
oorzaak van de vordering wijzigt (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
15 mei 2009
C.2008.0029.N
nr. 319
Werken – Gelijkenissen – Opdracht van de rechter – Auteursrecht.
Indien een werk opvallende gelijkenissen vertoont met een eerder bestaand werk, behoort
het aan de feitenrechter na te gaan of deze gelijkenissen met het oudere werk toevallig
zijn, dan wel voorkomen uit bewuste of onbewuste ontlening aan dat werk en aldus
inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. (Artikelen 1 en 87, § 1 Wet 30 juni 1994
betreffende de auteursrechten en de naburige rechten.)
3 september 2009
C.2008.0337.N
nr. 476
Recht van verdediging – Debat op tegenspraak – Ambtshalve aangevulde reden –
Bevoegdheid van de rechter – Beschikkingsbeginsel.
De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten
onderzoeken en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben
gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen, op voorwaarde dat hij
geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten,
enkel steunt op feiten die hem regelmatig zijn voorgelegd en het voorwerp noch de
oorzaak van de vordering wijzigt; daarbij moet hij het recht van verdediging van partijen
eerbiedigen (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
28 september 2009
C.2004.0253.F
nr. 529
Internationale organisaties – Beoordeling – Aansprakelijkheid van de Staat –
Rechtstoegang – Immuniteit van tenuitvoerlegging – Conflict tussen twee normen van
internationaal recht die ook van toepassing zijn in het – Bevoegdheid van de rechter.
Het middel faalt naar recht, wanneer het betoogt dat, gesteld dat de litigieuze immuniteit
strijdig is met art. 6.1, het enige gevolg dat aan die strijdigheid kan worden verbonden,
hierin bestaat dat de Belgische Staat een fout heeft begaan door het instrument goed te
keuren dat die immuniteit toekent, en dat berust op de bewering dat de rechter de
toepassing van dat instrument in geen enkel geval kan verwerpen. (Art. 6.1 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 december 2009
C.2007.0407.F
nr. 769
Werking in de tijd – Vreemde wet – Toepassing.
De rechter die krachtens het Wetboek van Internationaal Privaatrecht een vreemde wet
moet toepassen, moet op de internationale situatie waarvan hij kennisgenomen heeft, de
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regel van dat vreemd recht toepassen die deze situatie regelt en moet daarbij rekening
houden met de bepalingen van dat recht die de werking van de wet in de tijd regelen.
(Artikelen 2 en 16 Wet 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal
privaatrecht.)
21 december 2009
C.2009.0082.F
nr. 772
Internationale organisaties – Artikel 6.1 – Voorwaarden – Beoordeling – Rechtstoegang –
Vrijstelling van rechtsvervolging – Rechten van de Mens – Artikel 6 – Verdrag Rechten
van de Mens – Bevoegdheid van de rechter – Beperkingen.
Wanneer de rechter, die van de zaak heeft kennisgenomen, in antwoord op de vraag of de
door een internationale organisatie aangevoerde vrijstelling van rechtsvervolging kan
worden aangenomen in het licht van artikel 6.1, vaststelt dat de persoon tegen wie de
immuniteit van tenuitvoerlegging wordt aangevoerd, het geschil aan een
beroepscommissie kan voorleggen, kan hij zich niet ertoe beperken akte te nemen van het
feit dat de instrumenten die deze commissie invoeren, haar als onafhankelijk omschrijven.
(Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
21 december 2009
S.2004.0129.F
nr. 773
Beoordeling – Rechtstoegang – Immuniteit van tenuitvoerlegging – Conflict tussen twee
normen van internationaal recht die ook van toepassing zijn in het – Criterium –
Bevoegdheid van de rechter.
De rechter die vaststelt dat er een conflict is ontstaan tussen twee normen van
internationaal recht die ook van toepassing zijn in de interne rechtsorde en die
respectievelijk worden aangevoerd door de partijen in het geschil, mag de ene norm niet
op de andere laten voorgaan, maar moet onderzoeken in hoeverre de ene norm de
uitwerkingen kan teweegbrengen die de partij, die deze norm aanvoert, hieruit meent te
kunnen afleiden, niet t.a.v. België maar t.a.v. een rechtszoekende van een Belgisch
gerecht, en dat conflict op te lossen door de rechten tegen elkaar af te wegen. (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
21 december 2009
C.2007.0407.F
nr. 769
Bevoegdheid van de rechter – Beschikkingsbeginsel.
De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing
zijnde rechtsregels; hij moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten
en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen
daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan
hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd,
dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van
verdediging van de partijen niet miskent; het enkele feit dat de partijen de toepassing van
een bepaalde wetsbepaling niet hebben opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid
bij conclusie hebben uitgesloten (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
24 december 2009
C.2009.0055.N
nr. 789

STRAFZAKEN
Veroordelend verstekvonnis – Tweemaal verzet van de beklaagde – Beslissing op het
eerste verzet – Verzet ongedaan verklaard.
Wanneer een beklaagde tweemaal verzet doet tegen een veroordelend vonnis bij verstek
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en de rechter op verzet het eerste verzet ongedaan verklaart, oefent die rechter met zijn
beslissing zijn rechtsmacht volledig uit en kan hij het tweede verzet niet ontvankelijk
verklaren ook al is het ingesteld vooraleer over het eerste verzet uitspraak is gedaan; het
feit dat die rechter op verzet geen akte verleent van de afstand van dit verzet, die de
beklaagde in de tweede akte van verzet heeft gedaan, doet hieraan geen afbreuk
6 januari 2009
P.2008.1177.N
nr. 10
Uitoefening – Misdrijven over aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten – Aanwijzing van het openbaar ministerie door de procureur–generaal
– Beoordeling door de rechter – Gemeenrechtelijke misdrijven.
Het staat slechts de procureur–generaal de magistraat aan te wijzen die bij toepassing van
artikel 155, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek de strafvordering uitoefent; deze aanwijzing
blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het openbaar ministerie en het komt de
rechter niet toe deze aanwijzing te onderzoeken
20 januari 2009
P.2008.1785.N
nr. 50
Taak van de rechter – Subsidiefraude – KB van 31 mei 1933 – Strafrechter regelmatig
gevat vooraleer de verjaring van de strafvordering is ingetreden – Vaststelling dat
subsidies ten onrechte werden verkregen, behouden of van hun doel werden afgewend.
De strafrechter die, vooraleer de verjaring ervan was ingetreden, regelmatig gevat werd
van de strafvordering wegens een inbreuk op het koninklijk besluit van 31 mei 1933
betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en
toelagen, en daarbij vaststelt dat ten onrechte een subsidie, vergoeding of toelage, werd
verkregen, behouden of aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor ze werd
verkregen, moet ambtshalve de teruggave ervan uitspreken, zonder dat deze in natura,
versta als dusdanig, in het vermogen van de ontvanger ervan worden teruggevonden (Art.
3 K.B. 31 mei 1933.)
27 januari 2009
P.2008.1639.N
nr. 68
Rechter – Identiteit van de verhinderde rechter en redenen van verhindering –
Vermelding in de stukken der rechtspleging – Correctionele rechtbank – Verhindering –
Samenstelling van de zetel.
Geen wettelijke bepaling vereist dat, in geval van verhindering van een rechter, uit de
stukken van de rechtspleging moet blijken wie de verhinderde rechter is, noch of die
wettelijk verhinderd is. (Artikelen 319 en 322 Gerechtelijk Wetboek.)
24 februari 2009
P.2008.1797.N
nr. 153
Wettigheid – Hoger beroep alleen van de beklaagde – Verzwaring van de toestand.
Op het enkel hoger beroep van de beklaagde kan zijn toestand niet worden verergerd; hij
kan o.a. niet worden veroordeeld wegens misdrijven die de eerste rechter ter zijde heeft
gelaten (Artikelen 199 en 202 Wetboek van Strafvordering.)
3 maart 2009
P.2008.1842.N
nr. 168
Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling – Feitenrechter – Controle van de
bijzondere opsporingsmethoden – Rechtsmacht ten aanzien van die beslissing.
Een vonnisgerecht heeft niet de rechtsmacht om de regelmatigheid van de beslissingen
van het onderzoeksgerecht rechtstreeks of onrechtstreeks te onderzoeken of te beoordelen
3 maart 2009
P.2009.0079.N
nr. 169
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Onregelmatigheid, verzuim, nietigheid of grond van niet–ontvankelijkheid vastgesteld
door de strafrechter.
Wanneer, rekening gehouden met de in artikel 235bis, §5 Wetboek van Strafvordering
bedoelde beperking van een onregelmatigheid die al definitief getoetst is door het
onderzoeksgerecht, de strafrechter een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als
bedoeld in artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering, of een grond van niet–
ontvankelijkheid vaststelt, stelt hij evenzeer als het onderzoeksgerecht, de nietigheid vast
van de handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop
volgende rechtspleging
17 maart 2009
P.2008.1749.N
nr. 202
Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Rechtszitting – Verhoor – Directeur –
Openbaar ministerie.
Wat de strafuitvoeringsmodaliteiten betreft moet de strafuitvoeringsrechtbank het
openbaar ministerie en de directeur horen (Art. 53, 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.)
1 april 2009
P.2009.0393.F
nr. 228
Douane en accijnzen – Onderzoek waarin bijzondere opsporingsmethoden werden
toegepast – Afwezigheid van voorafgaande controle over de toepassing van de bijzondere
– Rechtstreekse dagvaarding.
De rechtstreekse dagvaarding uitgaande van de administratie van douane en accijnzen, na
een door haar uitgevoerd onderzoek waarin de bijzondere opsporingsmethode observatie
werd toegepast, zonder dat die toepassing door de kamer van inbeschuldigingstelling werd
gecontroleerd, maakt de zaak niet regelmatig aanhangig bij de correctionele rechtbank.
(Artikelen 47octies,§ 1, 182,eerste lid en 235ter, § 1,tweede lid Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 47ter, § 1, eerste lid, et 47sexies, § 1 Wetboek van
Strafvordering.)
28 april 2009
P.2008.1738.N
nr. 283
Kwalificatie van de feiten – Correctionele of politierechtbank – Dagvaarding of
verwijzingsbeschikking – Verplichting van de rechter – Aanhangigmaking van de zaak bij
de rechter.
In correctionele of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewezen
beschikking van verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen,
niet de daarin vermelde kwalificatie en omschrijving bij de vonnisgerechten aanhangig,
maar de feiten zoals zij blijken uit de stukken van het gerechtelijk onderzoek of het
opsporingsonderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding ten
grondslag liggen; de strafrechter moet aan het strafbare feit de juiste kwalificatie en
omschrijving geven en mag daartoe de vermeldingen van de telastlegging aanpassen,
verbeteren of vervangen, mits hij daarbij bij het gepleegde feit blijft, zoals het bepaald of
bedoeld is in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt (Artikelen 129, eerste lid, 130,
160, en 182 Wetboek van Strafvordering.)
9 juni 2009
P.2009.0201.N
nr. 387
Aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de behandeling van de zaak.
Uit de artikelen 138, eerste lid, en 140 Gerechtelijk Wetboek en artikel 273 Wetboek van
Strafvordering volgt dat de rechter in strafzaken voor alle gerechten, waaronder de kamer
van inbeschuldigingstelling, zetelt in aanwezigheid van het openbaar ministerie
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23 juni 2009

P.2009.0855.N

nr. 435

Misdrijf – Beoordeling – Sanctie – Evenredigheid – Bevoegdheid van de rechter – Nieuwe
Gemeentewet.
Uit de artikelen 119bis, §5, en 119bis, §12, derde lid, Nieuwe Gemeentewet, volgt dat de
rechter die nagaat of de sanctie in verhouding staat tot het misdrijf, de geldboete niet kan
verminderen op grond van omstandigheden eigen aan de persoon van de overtreder.
29 juni 2009
C.2009.0010.F
nr. 447
Recht van verdediging – Miskenning – Artikel 1138, 2°, Ger.W. – Algemeen –
Beschikkingsbeginsel.
De rechter die ambtshalve een geschil opwerpt dat de openbare orde niet raakt en waarvan
de partijen het bestaan hadden uitgesloten, miskent het beschikkingsbeginsel en het
algemeen beginsel van het recht van verdediging
9 september 2009
P.2009.0360.F
nr. 485
Behandeling met gesloten deuren – Aanwezigheid van advocaten.
Volgens een algemeen aanvaard gebruik mogen advocaten, die door het beroepsgeheim
zijn gehouden, het debat van een zaak waarvoor de behandeling met gesloten deuren is
bevolen, bijwonen; de voorzitter die de politie van de rechtszitting uitoefent, kan evenwel
steeds alle personen die de orde verstoren, uit de zittingszaal laten verwijderen (Art. 190
Wetboek van Strafvordering; Art. 148 Grondwet 1994.)
13 oktober 2009
P.2009.0842.N
nr. 578

RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Stedenbouw – Toepassing bij overschrijding van de redelijke termijn – Herstel van de
plaats in de oorspronkelijke staat – Straf – Gevolg.
De vaststelling dat inzake stedenbouw een herstel in de oorspronkelijke staat een straf is
in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M, brengt enkel met zich mee dat de waarborgen van die
bepaling moeten worden in acht genomen; het blijft voor de strafrechter mogelijk, ook
wanneer hij vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, dit herstel te bevelen
teneinde de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf te doen ophouden en te voorkomen dat
de beklaagde het voordeel uit het door hem gepleegde misdrijf behoudt (Art. 6.1 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 149 en 150 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
6 januari 2009
P.2008.0674.N
nr. 7
Stedenbouw – Vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn.
Artikel 13 E.V.R.M. houdt niet in dat wanneer de rechter vaststelt dat de in artikel 6.1
E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn is overschreden, het herstel waarop de strafrechtelijk
vervolgde beklaagde recht heeft, noodzakelijk bestaat in het verval van de vordering tot
herstel in de oorspronkelijke staat. (Artikelen 6.1 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 149 en
150 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
6 januari 2009
P.2008.0674.N
nr. 7
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Stedenbouw – Vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn.
Artikel 13 E.V.R.M. houdt niet in dat wanneer de rechter vaststelt dat de in artikel 6.1
E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn is overschreden, het herstel waarop de strafrechtelijk
vervolgde beklaagde recht heeft, noodzakelijk bestaat in het verval van de vordering tot
herstel in de oorspronkelijke staat. (Artikelen 6.1 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 149 en
150 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
6 januari 2009
P.2008.0674.N
nr. 7
Vreemdelingen – Handhaving van de hechtenis – Terbeschikkingstelling van de regering
met het oog op uitwijzing – Hechtenis om met dwang naar de grens terug te geleiden –
Aanvraag van het statuut van vluchteling – Voorlopige opschorting van de
uitwijzingsprocedure – Onmenselijke en onterende behandeling.
De rechtmatige detentie van een vreemdeling waartegen een uitwijzingsprocedure loopt,
is op zichzelf geen onmenselijke of onterende behandeling; zij is het evenmin wanneer de
lopende uitwijzingsprocedure voorlopig is opgeschort in afwachting van een beslissing
over de aanvraag van die vreemdeling tot toekenning van het statuut van vluchteling
14 januari 2009
P.2008.1787.F
nr. 30
Beoordeling – Recht op een eerlijk proces – Criteria.
De eerbiediging van het recht op een eerlijk proces dat is vastgelegd in de artikelen 6.1
EVRM en 14.1 BUPO–Verdrag, wordt beoordeeld met inachtneming van de
rechtspleging in haar geheel, rekening houdend met de specifieke omstandigheden eigen
aan de concrete zaak
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Antwoord op de vragen – Verklaring van de jury – Hof van assisen – Recht op een eerlijk
proces.
De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen de gestelde vragen
over de ten laste gelegde misdrijven slechts bevestigend of ontkennend dienen te
beantwoorden zonder bijkomende motivering, levert nog geen schending op van de
artikelen 6.1 EVRM en 14.1 BUPO–Verdrag
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Procedure voor het hof van assisen – Recht op een eerlijk proces.
Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd wanneer de
beschuldigde tijdens de procedure voor het hof van assisen de mogelijkheid heeft gehad al
zijn verweermiddelen te laten gelden (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.)
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Cassatierechter – Burgerlijke zaken – Toegang –
Gerechtelijk Wetboek.
Het in het EVRM vastgelegde recht op toegang tot de cassatierechter kan niet
verantwoorden dat over de afwijkingen van de gewone regels inzake de ontvankelijkheid
van de cassatieberoepen een debat wordt gevoerd voor het instellen van het cassatieberoep
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zelf (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
29 januari 2009
C.2009.0026.F
nr. 77
Rechtsmiddel – Kennisname van de zaak – Zelfde persoon – Eerlijk proces.
In de regel is het met een eerlijk proces strijdig dat een rechtsmiddel tegen een partij kan
worden aangewend door iemand die, zelfs in een andere aanleg, betrokken was bij de
zetel die van de zaak heeft kennisgenomen. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
30 januari 2009
D.2007.0021.N
nr. 82
Tijdige uitvoering van een rechterlijke beslissing – Handelen of stilzitten van de overheid
– Begrip – Redelijke termijn – Omvang.
Het recht dat eenieder, bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of
bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, heeft op
de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn, strekt zich uit tot het recht op
een tijdige uitvoering van een definitief veroordelende rechterlijke beslissing, hetgeen
impliceert dat dergelijke beslissing niet abnormaal lang zonder uitwerking mag blijven als
gevolg van het handelen of stilzitten van enige interne overheid (Art. 6.1 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
30 januari 2009
C.2005.0585.N
nr. 78
Nalatigheid – Veroordeelde partij – Redelijke termijn.
De partij tegen wie een uitvoerbare rechterlijke beslissing werd uitgesproken en die zelf
deze beslissing kan uitvoeren, maar nalaat zulks te doen, vermag zich niet te beroepen op
het recht op de behandeling van haar zaak binnen een redelijke termijn (Art. 6.1 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
30 januari 2009
C.2005.0585.N
nr. 78
Cassatieberoep – Uitvoerende kamer – Kamer van beroep – Dienstverlenende
intellectuele beroepen – Kennisname van de zaak – Rechtskundig assessor – Eisers –
Rechtskundig assessor samen met de voorzitter van de Nationale Raad – Rechtspleging
voor het Hof – Tuchtzaken – Eerlijk proces – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars –
Gevolg.
Wanneer de vraag rijst in welke mate het met het recht op een eerlijk proces bestaanbaar
is dat degene die als partij cassatieberoep instelt samen met de voorzitter van de Nationale
Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars tegen de uitspraak van de kamer
van beroep, in dezelfde zaak voorheen als rechtskundig assessor de uitvoerende kamer
bijstond bij de rechtsprekende beslissing in eerste aanleg, stelt het Hof de zaak uit op een
latere datum teneinde partijen toe te laten omtrent deze vraag standpunt in te nemen (Art.
6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 9, §§ 4 en 7 Kaderwet 3 aug. 2007.)
30 januari 2009
D.2007.0021.N
nr. 82
Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Heropening van de rechtspleging –
Schending van het Verdrag.
Wanneer de vastgestelde schending het gevolg is van procedurefouten of –
tekortkomingen die zo ernstig zijn dat ernstige twijfel bestaat over de uitkomst van de
bestreden rechtspleging, beveelt het Hof van Cassatie de heropening van de rechtspleging,
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voor zover de veroordeelde partij zeer ernstige nadelige gevolgen blijft ondervinden die
slechts door een heropening kunnen worden hersteld (Art. 442quinquies, eerste lid
Wetboek van Strafvordering.)
11 februari 2009
P.2008.1472.F
nr. 114
Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Heropening van de rechtspleging –
Schending van het Verdrag.
Krachtens de artikelen 442bis en 442ter, 1°, Sv., kan de veroordeelde, wanneer bij een
definitief arrest van het Hof Mensenrechten is vastgesteld dat het E.V.R.M. is
geschonden, de heropening vragen, doch enkel wat de strafvordering betreft, van de
rechtspleging die geleid heeft tot zijn veroordeling in de zaak die aan het voormelde Hof
is voorgelegd
11 februari 2009
P.2008.1472.F
nr. 114
Aan de jury gestelde vragen – Hof van assisen – Deelneming aan een diefstal met
verzwarende omstandigheden – Geïndividualiseerde vragen aan de jury.
Wanneer verschillende personen ervan worden beschuldigd om te hebben deelgenomen
aan een diefstal met geweld of bedreiging met de verzwarende omstandigheden dat een
moord werd gepleegd om de diefstal te vergemakkelijken of de straffeloosheid ervan te
verzekeren en de diefstal 's nachts werd gepleegd, in bende, met behulp van een wapen en
een voertuig, dient het hof van assisen de jury, voor iedere beschuldigde afzonderlijk, de
vraag te stellen over deze verzwarende omstandigheden (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
11 februari 2009
P.2008.1472.F
nr. 114
Herstelvordering – Stedenbouw – Straf in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M. – Herstel van de
plaats in de oorspronkelijke toestand – Redelijke termijn – Overschrijding.
De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke toestand een "straf" is in de zin van
artikel 6.1 EVRM, brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten worden
in acht genomen, waaronder de behandeling van de vordering binnen een redelijke
termijn; noch de artikelen 6 of 13 EVRM, noch artikel 14 IVBPR, noch enige andere
bepaling van die verdragen duiden de gevolgen aan die de rechter aan een door hem
vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden, zodat het aan de
rechter staat om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe te kennen omdat de
redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond van de concrete gegevens van de
zaak te oordelen in welke mate en onder welke voorwaarden die vermindering kan
worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel en meetbaar is (Art. 149, §
1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende
de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
17 februari 2009
P.2008.1587.N
nr. 131
Artikel 6.3, a en b E.V.R.M. – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten –
Toepassing – Onderzoek in strafzaken.
Artikel 6.3, a en b, E.V.R.M., is alleen toepasselijk op de vonnisgerechten en niet op de
onderzoeksgerechten
18 februari 2009
P.2008.1505.F
nr. 134
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Uitspraak – Orde van Vlaamse Balies – Reglement – Gelding – Advocaat –
Rechtsvordering tegen een confrater – Gedwongen uitvoering – Meldingsplicht aan de
stafhouders – Recht op eerbiediging van het privé–leven – Doel.
De verplichting van de advocaat die namens een cliënt een vordering tegen een ander
advocaat heeft ingesteld en van de betrokken advocaat om hun respectievelijke
stafhouders op de hoogte te brengen van de uitspraak en van de gedwongen uitvoering,
geldt enkel voor advocaten, gebonden door het beroepsgeheim en is enkel bestemd voor
de stafhouder die, eveneens gebonden door het beroepsgeheim, de gegevens die hij aldus
verneemt uitsluitend mag aanwenden om zijn tuchtrechtelijke opdracht uit te voeren; deze
verplichting houdt derhalve geen onaanvaardbare inmenging in het privé–leven van de
betrokkene in. (Artikelen 495, 496 en 501, § 1 Gerechtelijk Wetboek; Art. 8, tweede lid
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
20 februari 2009
C.2007.0237.N
nr. 143
Procedure voor het hof van assisen – Recht op een eerlijk proces.
Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd wanneer de
beschuldigde tijdens de procedure voor het hof van assisen de mogelijkheid heeft gehad al
zijn verweermiddelen te laten gelden (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.)
10 maart 2009
P.2009.0006.N
nr. 187
Antwoord op de vragen – Verklaring van de jury – Hof van assisen – Recht op een eerlijk
proces.
De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen de gestelde vragen
over de ten laste gelegde misdrijven slechts bevestigend of ontkennend dienen te
beantwoorden zonder bijkomende motivering, levert nog geen schending op van de
artikelen 6.1 EVRM en 14.1 BUPO–Verdrag
10 maart 2009
P.2009.0006.N
nr. 187
Beoordeling – Recht op een eerlijk proces – Criteria.
De eerbiediging van het recht op een eerlijk proces dat is vastgelegd in de artikelen 6.1
EVRM en 14.1 BUPO–Verdrag, wordt beoordeeld met inachtneming van de
rechtspleging in haar geheel, rekening houdend met de specifieke omstandigheden eigen
aan de concrete zaak
10 maart 2009
P.2009.0006.N
nr. 187
Aangehouden persoon – Ondervraging door de politie – Recht op bijstand van een
advocaat – Miskenning – Eerlijk proces.
Een onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de eventuele handhaving van de
voorlopige hechtenis, kan oordelen dat onthouding van het recht op bijstand van een
advocaat vanaf de eerste ondervraging door de politie niet aan een eerlijke behandeling
van de zaak voor de bodemrechter in de weg staat (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 1, 2 en
20, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
11 maart 2009
P.2009.0304.F
nr. 194
Recht op vrijheid en veiligheid – Toepasselijkheid – Uitleveringsdetentie na exequatur –
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Arrestatie of gevangenhouding – Recht om voorziening te vragen bij de rechter –
Passieve uitlevering.
Uit de artikelen 5.4 E.V.R.M. en 3 en 5 Uitleveringswet 1874 volgt dat de uitvoerende
macht als enige bevoegd is om, op advies van de kamer van inbeschuldigingstelling, te
beslissen over de uitlevering; de persoon die is opgesloten om te worden uitgeleverd en
die dus ter beschikking staat van de uitvoerende macht, heeft wel het recht de rechter te
vragen op korte termijn te beslissen over de wettigheid van zijn gevangenhouding
31 maart 2009
P.2009.0162.N
nr. 224
Processuele gelijkheid tussen partijen – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak –
Gelijkheid van wapens.
Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, waartoe het recht op gelijke wapens
behoort, betekent alleen dat iedere partij in het proces dezelfde processuele middelen kan
aanwenden en op gelijke wijze kennis kan nemen van de aan de beoordeling van de
rechter voorgelegde stukken en gegevens (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
1 april 2009
P.2008.1192.F
nr. 226
Voorlopige hechtenis – Recht van verdediging – Artikel 6, § 3.c – Eerste verschijning –
Laattijdige aanwijzing van een advocaat – Herstel in hoger beroep van het recht van
verdediging – Handhaving.
Een onderzoeksgerecht dat uitspraak dient te doen over de eventuele handhaving van de
voorlopige hechtenis kan, zonder artikel 6.3.c E.V.R.M. te schenden, oordelen dat de
laattijdige aanwijzing van een advocaat om de inverdenkinggestelde bij te staan, de
verdere rechtspleging niet gebrekkig kan maken, ingeval het recht van verdediging werd
hersteld
14 april 2009
P.2009.0532.F
nr. 251
Cassatieberoep – Uitvoerende kamer – Ontvankelijkheid – Kamer van beroep –
Dienstverlenende intellectuele beroepen – Kennisname van de zaak – Rechtskundig
assessor – Eisers – Rechtskundig assessor samen met de voorzitter van de Nationale Raad
– Tuchtzaken – Eerlijk proces – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
Met het recht op een eerlijk proces is niet bestaanbaar de bevoorrechte processuele positie
van diegene die als partij cassatieberoep instelt samen met de voorzitter van de Nationale
Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars tegen de uitspraak, van de Kamer
van Beroep, wanneer diezelfde persoon in dezelfde zaak als rechtskundig assessor de
uitvoerende kamer bijstond bij de rechtsprekende beslissing in eerste aanleg, ook al heeft
hij aan het beraad zelf niet deelgenomen en is hij geen lid in de enge zin van dit
rechtsplegend orgaan (Art. 9, §§ 4 en 7 Kaderwet 3 aug. 2007; Art. 1 K.B. 6 sept. 1993.)
24 april 2009
D.2007.0021.N
nr. 280
Verband – Ouders t.o.v. kinderen – Ontheffing of vermindering – Eerbied voor het
privéleven en het gezinsleven – Voorwaarde – Levensonderhoud.
De omstandigheid dat, wanneer hij die het levensonderhoud verstrekt tot zodanige staat
komt dat hij het geheel of gedeeltelijk niet meer kan verschaffen, hetzij voor het geheel,
hetzij voor een gedeelte, ontheffing of vermindering ervan gevorderd kan worden, sluit de
toepassing niet uit van de algemene regel, volgens welke de uitkeringsplichtige zich niet
vrijwillig in een situatie mag stellen die het hem mogelijk maakt aan zijn wettelijke
verplichting te ontsnappen (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 203, § 1, eerste lid, 203bis,
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en 209 Burgerlijk Wetboek; Art. 17 Internationaal Verdr. 19 dec. 1966 inzake
burgerrechten en politieke rechten; Art. 22 Grondwet 1994.)
24 april 2009
C.2008.0136.N
nr. 279
Rechtbank.
Een rechterlijke instantie in de zin van art. 6 E.V.R.M. moet niet noodzakelijk zijn
samengesteld uit beroepsmagistraten, juristen of deskundigen.
6 mei 2009
P.2009.0166.F
nr. 297
Strafrechtelijke veroordeling – Foltering en onmenselijke behandeling – Onterende
behandeling – Aanplakking van de rechterlijke beslissing – Arrest dat tot levenslange
opsluiting veroordeelt – Onmenselijk en onterend karakter.
Ofschoon een strafrechtelijke veroordeling vernederend kan zijn, overschrijdt de
openbaarmaking ervan op de wijze die in art. 18 Sw. is bepaald, niet de minimale graad
van ernst, vereist om de veroordeling te kunnen vernietigen op grond van art. 3 E.V.R.M.
6 mei 2009
P.2009.0166.F
nr. 297
Recht van toegang tot een rechterlijk instantie – Tuchtzaken – Toepassing.
De omstandigheid dat de tuchtrechtelijke uitspraak preciseert dat het cassatieberoep geen
schorsende kracht zal hebben, ontzegt de eiser de toegang tot de rechter niet. (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
14 mei 2009
D.2008.0009.F
nr. 318
Eindarrest – Hof van assisen – Uitspraak op de strafvordering – Loutere verwijzing naar
de verklaring van de jury – Afwezigheid van motivering van de afwijzing van de
aangevoerde verschoningsgrond van – Recht op een eerlijk proces – Motivering.
Het arrest van het hof van assisen dat de beschuldigde tot straf wegens doodslag
veroordeelt "gezien de verklaring van de rechtsprekende jury op de haar gestelde vragen",
motiveert aldus niet waarom de beschuldigde schuldig wordt verklaard aan doodslag en
waarom de door hem aangevoerde verschoningsgrond van de uitlokking niet werd
aangenomen; dergelijke schuldigverklaring beantwoordt niet aan de vereisten van artikel
6.1, E.V.R.M.
19 mei 2009
P.2009.0250.N
nr. 330
Draagwijdte – Inlichtingen bij telefoonoperator – Eerbiediging van het privé–leven –
Onderzoek in strafzaken.
Wanneer onderzoekers verdenkingen hebben van misdrijven en in dat verband bij een
telefoonoperator vernomen hebben dat telefoonnummers waarvan zij de titularissen
kenden, steeds actief zijn, zonder evenwel inlichtingen op te vragen betreffende het
telefoonverkeer of oproepgegevens houdt dergelijke informatie geen verband met het
privé–leven en levert geen schending op van de artikelen 8, E.V.R.M. en 22, Grondwet.
26 mei 2009
P.2009.0607.N
nr. 348
Strafwet – Wettigheidsbeginsel – Latere strafwet die de op een geval van toepassing
zijnde strafwet onnauwkeurig – Vereiste – Strafzaken.
Het wettigheidbeginsel in strafzaken, dat vereist dat de strafwet wordt geformuleerd in
bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop hij een gedrag
aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is, wordt niet miskend enkel
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doordat op het ogenblik van de uitspraak een latere wet de strafwet onnauwkeurig heeft
geherformuleerd (Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14 Grondwet 1994; 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.)
2 juni 2009
P.2009.0071.N
nr. 366
Tuchtrechter – Beoordelingsbevoegdheid – Evenredigheid – Tuchtzaken – Tuchtstraf –
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 blijkt dat de tuchtrechter een
kennelijk onevenredige sanctie heeft opgelegd en zodoende artikel 3 E.V.R.M. heeft
geschonden
5 juni 2009
D.2008.0024.N
nr. 377
Orde van Vlaamse Balies – Privé–leven – Advocaat – Stagereglement – Kandidaat–
stagiair – Verklaring over straf– en tuchtonderzoeken – Inmenging – Invloed.
De door het stagereglement van de Orde van Vlaamse Balies opgelegde verplichting aan
de kandidaat–stagiair om bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs, een
schriftelijke verklaring over te leggen aan de stafhouder in verband met de tegen hem
lopende straf– of tuchtonderzoeken, kan geen onaanvaardbare inmenging in het privé–
leven van de betrokkene inhouden (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17.1 Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 22 Grondwet 1994; Artikelen 495 en 496
Gerechtelijk Wetboek.)
5 juni 2009
C.2008.0384.N
nr. 376
Stedenbouw – Straf in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M. – Herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand – Redelijke termijn – Overschrijding – Herstelvordering.
De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijk toestand een "straf" is in de zin van
artikel 6.1 E.V.R.M., brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten
worden in acht genomen, waaronder de behandeling van de vordering binnen een
redelijke termijn; deze vaststelling 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, inzonderheid wat betreft het milderen van de straf of zelfs
de eenvoudige schuldigverklaring, erop toepassing moeten vinden
9 juni 2009
P.2009.0023.N
nr. 383
Verplichting – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Eindarrest – Hof van
assisen – Schuldigverklaring – Artikelen 342 en 348, Sv. – Motivering – Toepassing.
Wegens het gezag van gewijsde dat het interpreterend arrest van het Hof Mensenrechten
van 13 jan. 2009 thans heeft en de voorrang, op het intern recht, van de internationale
rechtsregel die vervat is in een door België geratificeerd verdrag, is het Hof verplicht de
artikelen 342 en 348 Sv. buiten toepassing te laten, in zoverre deze de regel vastleggen die
het Europees Hof thans heeft veroordeeld en volgens welke de verklaring van de jury niet
met redenen moet worden omkleed.
10 juni 2009
P.2009.0547.F
nr. 392
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Verplichting – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Eindarrest – Hof van
assisen – Schuldigverklaring – Opzettelijke doodslag – Verzwarende omstandigheid van
voorbedachte rade – Motivering.
De motiveringsvereiste van het verdict, die samengaat met het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak dat door art. 6.1 E.V.R.M. is gewaarborgd, verplicht het hof van
assisen dat de voorbedachte raad in aanmerking neemt, niet om de redenen uiteen te
zetten waarom de duur van de niet betwiste tijdspanne tussen het misdadig opzet en de
handeling volgens het hof volstaat om de conclusie te rechtvaardigen die het eruit haalt
10 juni 2009
P.2009.0425.F
nr. 391
Verplichting – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Eindarrest – Hof van
assisen – Schuldigverklaring – Motivering.
Naar luid van een arrest Hof Mensenrechten van 13 jan. 2009, in zake Richard Taxquet
tegen het Koninkrijk België, houdt het recht op een eerlijke behandeling van de zaak dat
bij art. 6.1 E.V.R.M. is gewaarborgd, voor het hof van assisen de verplichting in om in
zijn uitspraak over de beschuldiging melding te maken van de overwegingen die de jury
overtuigd hebben van de schuld of onschuld van de beschuldigde alsook de concrete
redenen te vermelden waarom op alle vragen ja of neen werd geantwoord
10 juni 2009
P.2009.0547.F
nr. 392
Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Vordering tot vervallenverklaring van de
nationaliteit – Beslissing die de Belgische nationaliteit ontneemt aan iemand met een
andere nationaliteit – Voorwerp.
Aangezien het Verdrag Rechten van de Mens niet het recht op de dubbele nationaliteit
waarborgt, is het arrest dat iemand de Belgische nationaliteit ontneemt en dat vaststelt dat
betrokkene Tunesiër blijft, geen beslissing die onderworpen is aan het recht op een
daadwerkelijk rechtsmiddel dat bij art. 13 van dat Verdrag is gewaarborgd.
10 juni 2009
P.2009.0295.F
nr. 390
Verplichting – Draagwijdte – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Eindarrest
– Hof van assisen – Schuldigverklaring – Anonieme getuigenis – Motivering.
De bevestiging alleen door het hof van assisen, dat de eiser schuldig is aan doodslag en
dat er geen grond is om hem daarvan te verschonen, drukt de concrete redenen niet uit
waarom de door de eiser betwiste kwalificatie bewezen werd verklaard en stelt het Hof
niet in staat na te gaan of met name de veroordeling op doorslaggevende wijze gegrond is
op de anonieme getuigenis tegen de beschuldigde, dan wel of zij steun vindt in andere
bewijsmiddelen die de voormelde getuigenverklaring overeenkomstig art. 341, derde lid,
Sv., staven.
10 juni 2009
P.2009.0547.F
nr. 392
Verweer – Veroordeling – Beroepsverbod K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934.
De omstandigheid dat het openbaar ministerie het beroepsverbod, bepaald bij artikel 1
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 niet zou hebben gevorderd en dat die
bijkomende straf slechts facultatief is, neemt niet weg dat die straf een wettelijke
mogelijkheid is waarmede de beklaagde rekening moet houden om een passend en
volledig verweer te voeren
16 juni 2009
P.2009.0038.N
nr. 409
Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie – Hervatting van de zaak voor een andere
zetel – Zelfde rechters behalve die welke zich onthoudt – Onpartijdigheid van de nieuwe
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zetel – Rechter die zich tijdens het beraad onthoudt.
Wanneer een zaak in beraad is genomen door een uit drie rechters samengesteld
rechtscollege, tijdens het beraad een van hen heeft ontdekt dat er te zijnen aanzien een
grond tot wraking bestond waardoor hij zich diende te onthouden om van de zaak kennis
te nemen en de zaak na heropening van het debat voor een anders samengesteld
rechtscollege kwam dat echter uit de vroegere rechters bestond, met uitzondering van
degene die zich diende te onthouden van de zaak, kan uit de omstandigheid alleen dat die
rechters samen met de rechter die zich nadien van de zaak heeft onthouden, hebben
beraadslaagd over de zaak, niet worden afgeleid dat zij niet over de vereiste
onpartijdigheid beschikten om in de nieuwe samenstelling uitspraak te doen, dat het
beginsel van wapengelijkheid of het recht van verdediging van een partij zijn miskend
(Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
18 juni 2009
C.2008.0468.F
nr. 418
Recht van verdediging – Hervatting van de zaak voor een andere zetel – Zelfde rechters
behalve die welke zich onthoudt – Beginselen van wapengelijkheid en van het recht op
tegenspraak – Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Rechter die zich tijdens
het beraad onthoudt – Wapengelijkheid.
Wanneer een zaak in beraad is genomen door een uit drie rechters samengesteld
rechtscollege, tijdens het beraad een van hen heeft ontdekt dat er te zijnen aanzien een
grond tot wraking bestond waardoor hij zich diende te onthouden om van de zaak kennis
te nemen en de zaak na heropening van het debat voor een anders samengesteld
rechtscollege kwam dat echter uit de vroegere rechters bestond, met uitzondering van
degene die zich diende te onthouden van de zaak, kan uit de omstandigheid alleen dat die
rechters samen met de rechter die zich nadien van de zaak heeft onthouden, hebben
beraadslaagd over de zaak, niet worden afgeleid dat zij niet over de vereiste
onpartijdigheid beschikten om in de nieuwe samenstelling uitspraak te doen, dat het
beginsel van wapengelijkheid of het recht van verdediging van een partij zijn miskend
(Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
18 juni 2009
C.2008.0468.F
nr. 418
Vreemdelingen – Toepasselijkheid – Toegang tot het grondgebied – Verblijf, vestiging en
verwijdering van een vreemdeling – Beslissingen.
De beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van een vreemdeling, hebben geen betrekking op het vaststellen van diens
burgerlijke rechten en verplichtingen en bepalen niet de gegrondheid van een tegen hem
ingestelde strafvervolging, zodat artikel 6 E.V.R.M. er niet op van toepassing is (Art. 6
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
23 juni 2009
P.2009.0844.N
nr. 434
Verklaring van de jury – Bevestigende verklaring bij eenvoudige meerderheid –
Meerderheid van het hof die zich met de meerderheid van de jury verenigt –
Bestaanbaarheid van die schuldigverklaring met artikel 6 E.V.R.M. – Hof van assisen –
Hoofdfeit.
Waar in toepassing van artikel 351 Wetboek van Strafvordering, indien de beschuldigde
slechts bij eenvoudige meerderheid aan het hoofdfeit schuldig wordt verklaard, de
rechters onder elkaar beraadslagen over hetzelfde punt en de beschuldigde wordt
vrijgesproken indien de meerderheid van het hof zich niet met de meerderheid van de jury
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verenigt, voldoet de schuldigverklaring die in toepassing van voormelde wetsbepaling tot
stand komt, aan de vereisten van artikel 6 E.V.R.M. en aan de verplichting voor de rechter
zijn beslissing te motiveren, indien het voor de beschuldigde duidelijk is op grond van
welke motieven en redenen deze met toepassing van artikel 351 Wetboek van
Strafvordering tot stand gekomen schuldigverklaring, is gesteund. (Art. 6 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art.
149 Grondwet 1994; Artikelen 346, tweede lid, 347 en 351 Wetboek van Strafvordering.)
23 juni 2009
P.2009.0498.N
nr. 433
Stedenbouw – Herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand – Persoonlijk karakter
van de straf – Toepassing – Straf – Gevolg.
De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke toestand een straf is in de zin van
artikel 6.1 E.V.R.M., brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten
worden in acht genomen, waaronder de behandeling van de vordering binnen een
redelijke termijn; voormelde vaststelling 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, inzonderheid wat betreft het persoonlijk karakter
van de straf erop 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.)
23 juni 2009
P.2009.0276.N
nr. 432
Voorlopige hechtenis – Toepasselijkheid.
Artikel 6 EVRM heeft in beginsel enkel betrekking op de uitoefening van het recht van
verdediging voor de vonnisgerechten en niet op de rechtspleging inzake voorlopige
hechtenis (Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.)
14 juli 2009
P.2009.1076.N
nr. 457
Europees aanhoudingsbevel – Onderzoeksgerechten – Tenuitvoerlegging – Toepassing.
Artikel 6 E.V.R.M. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak moeten
doen over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, vermits zij op dat
ogenblik geen uitspraak doen over de gegrondheid van een telastlegging in strafzaken
(Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
14 juli 2009
P.2009.1074.F
nr. 454
Onrechtmatig verkregen bewijs – Bewijs in strafzaken – Bewijsvoering – Beoordeling van
de rechter – Recht gewaarborgd door artikel 8.1 E.V.R.M. – Toelaatbaarheid.
Behoudens wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen
van de miskenning van een wettelijk voorgeschreven pleegvorm betreffende de
bewijsverkrijging bepaalt, beslist de rechter welke gevolgen deze onrechtmatigheid
meebrengt; de omstandigheid dat de pleegvorm, waarvan de miskenning is vastgesteld,
betrekking heeft op een van de door artikel 8.1 gewaarborgde grondrechten, doet hieraan
niets af
2 september 2009
P.2009.0960.F
nr. 469
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Onrechtmatig verkregen bewijs – Bewijs in strafzaken – Bewijsvoering – Schending van
een door het E.V.R.M. of de Grondwet gewaarborgd grondrecht.
Noch uit artikel 8 E.V.R.M., dat het recht op eerbiediging van het privéleven, familie– en
gezinsleven, van de woning en de correspondentie waarborgt, noch uit een andere
bepaling, volgt dat bewijs dat met miskenning van een door dit Verdrag of door de
Grondwet gewaarborgd grondrecht werd verkregen, steeds ontoelaatbaar is
2 september 2009
P.2009.0960.F
nr. 469
Kamer van inbeschuldigingstelling – Recht – Bevoegdheid – Onderzoek overschrijding
van de redelijke termijn – Redelijke termijn – Onderzoeksgerechten.
De verjaring van de strafvordering en de beoordeling van de eventuele overschrijding van
de redelijke termijn waarbinnen een zaak moet worden gehoord, behoren tot de toetsing
van de regelmatigheid van de rechtspleging in de zin van artikel 235bis Sv. (Artikelen 6.1
en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
23 september 2009
P.2009.0510.F
nr. 520
Kamer van inbeschuldigingstelling – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel –
Bevoegdheid – Onderzoek overschrijding van de redelijke termijn –
Onderzoeksgerechten.
De verjaring van de strafvordering en de beoordeling van de eventuele overschrijding van
de redelijke termijn waarbinnen een zaak moet worden gehoord, behoren tot de toetsing
van de regelmatigheid van de rechtspleging in de zin van artikel 235bis Sv. (Artikelen 6.1
en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
23 september 2009
P.2009.0510.F
nr. 520
Gevolg – Toepasselijkheid – Recht van verdediging – Tenlastelegging – Bewijs –
Tuchtzaken.
Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, artikel 6.1 EVRM en artikel
14.3.g IVBPR, houden onder meer het recht in voor de beklaagde of vervolgde niet te
moeten bijdragen tot het bewijs van de ten laste gelegde feiten en mee te werken aan zijn
veroordeling; die regels zijn in beginsel toepasselijk in het tuchtrecht ook al kan de
concrete invulling van die rechten afhangen van de specifieke aard van de tuchtprocedures
1 oktober 2009
D.2007.0024.N
nr. 544
Beklaagde op de hoogte gesteld van de hem ten laste gelegde feiten – Strafzaken.
Het recht van de beklaagde om in bijzonderheden op de hoogte te worden gesteld van de
aard en de reden van de tegen hem ingebrachte telastlegging en het algemeen beginsel van
het recht van verdediging vereisen niet dat de feitelijke gegevens waarop de vervolging is
gegrond uitdrukkelijk in de telastlegging worden geformuleerd; het volstaat dat de
beklaagde van deze feitelijke gegevens kennis kan nemen om zijn recht van verdediging
ten volle te kunnen uitoefenen (Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
7 oktober 2009
P.2008.1893.F
nr. 560
Vermoeden van onschuld – Verwerping – Verweermiddel – Strafzaken.
De verwerping van een verweermiddel als ongeloofwaardig, miskent als dusdanig het
vermoeden van onschuld niet dat door art. 6.2 E.V.R.M. wordt gewaarborgd (Art. 6.2
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Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
7 oktober 2009
P.2008.1893.F
nr. 560
Beklaagde op de hoogte gesteld van de hem ten laste gelegde feiten – Wijze – Strafzaken.
Hoewel het recht van de beklaagde om nauwkeurig op de hoogte te worden gesteld van de
aard en de reden van de tegen hem ingebrachte telastlegging en het algemeen beginsel van
het recht van verdediging vereisen dat een beklaagde voldoende op de hoogte wordt
gesteld van de hem ten laste gelegde feiten, schrijft geen enkele bepaling voor dat die
inlichting alleen kan voortvloeien uit een beschikking van verwijzing of een dagvaarding;
die inlichting kan met name ook verleend worden aan de hand van stukken uit het
strafdossier of van een conclusie van de benadeelde partij, waarvan de beklaagde kennis
heeft kunnen nemen en waarover hij voor de bodemrechters zijn recht van verdediging
vrij heeft kunnen uitoefenen (Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
7 oktober 2009
P.2008.1893.F
nr. 560
Wraking – Ondertekening door een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is
ingeschreven – Toegang tot de rechterlijke instantie – Vorm – Eerlijk proces.
De op straffe van nietigheid voorgeschreven verplichting om de vordering tot wraking in
te leiden bij een ter griffie neergelegde akte die de middelen bevat en ondertekend is door
een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven, hindert de toegang van de
verzoeker tot wraking tot de wrakingsrechter niet. (Art. 835 Gerechtelijk Wetboek.)
12 oktober 2009
C.2009.0527.F
nr. 575
Administratieve geldboete – Toetsing – Bevoegde rechter – Straf.
Noch artikel 6.1 EVRM, noch enige andere verdrags– of grondwettelijke bepaling
vereisen dat een administratieve geldboete die een straf uitmaakt in de zin van die
bepaling, uitsluitend door een rechter van de rechterlijke orde wordt opgelegd en
beoordeeld; behalve wanneer de sancties een vrijheidsstraf inhouden volstaat het dat de
overtreder beschikt over een volwaardig jurisdictioneel beroep; een administratieve
geldboete opgelegd aan een enkeling door een administratieve overheid in toepassing van
een sanctieregeling bepaald in de wet, het decreet of de ordonnantie, kan wanneer de
wetgever die bevoegdheid niet heeft toegekend aan een rechter van de rechterlijke orde, in
de regel getoetst worden door de Raad van State in toepassing van zijn algemene
bevoegdheid te beoordelen of een maatregel van de overheid al dan niet genomen is met
machtsoverschrijding; de Raad van State kan hierbij onder meer onderzoeken, in het
kader van dit objectief contentieux, of de individuele maatregel, met inachtneming van de
verdragen, een wettelijke grondslag heeft en inzonderheid op haar evenredigheid kan
worden getoetst door een rechter, en kan, zo de overtreder die mogelijkheid niet heeft, die
individuele maatregel op grond van machtsoverschrijding vernietigen. (Art. 14 Wetten op
de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
15 oktober 2009
C.2009.0019.N
nr. 584
Appelrechter – Tuchtrechtelijke vervolging – Toetsingsbevoegdheid – Recht op een
onpartijdige rechter.
Het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een onpartijdige rechter vereist dat de
appelrechter, aan wie een volledige toetsingsbevoegdheid wordt geboden en die de zaak
zelf kan berechten, de rechtmatigheid van de procedure gevolgd in eerste aanleg zou
onderzoeken wanneer een partij hem dit vraagt. (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
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22 oktober 2009

D.2009.0003.N

nr. 608

Overschrijding van de redelijke termijn – Behandeling binnen een redelijke termijn –
Beoordeling door de rechter – Passend rechtsherstel.
Het recht op daadwerkelijke rechtshulp, bedoeld in artikel 13 E.V.R.M., houdt in dat
wanneer de nationale instantie vaststelt dat de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6.1 van
dit verdrag, is overschreden, zij een passend rechtsherstel moet bieden, maar geen enkele
verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling stelt dat de overschrijding van de redelijke
termijn de niet–ontvankelijkheid of het verval van de strafvordering voor gevolg heeft; de
rechter beoordeelt welk het passende rechtsherstel is in het stadium van de rechtspleging
waarin hij uitspraak doet en dit rechtsherstel kan, in het stadium van de regeling van de
rechtspleging, bestaan in de loutere vaststelling van de overschrijding van de redelijke
termijn, waarmede de verwijzingsrechter die ten gronde oordeelt dan rekening zal moeten
houden bij de globale beoordeling van de zaak
27 oktober 2009
P.2009.0901.N
nr. 621
Kamer van inbeschuldigingstelling – Behandeling binnen een redelijke termijn –
Vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn – Passend rechtsherstel –
Regeling van de rechtspleging – Toepassing.
Het recht op daadwerkelijke rechtshulp, bedoeld in artikel 13 E.V.R.M., houdt in dat
wanneer de nationale instantie vaststelt dat de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6.1 van
dit verdrag, is overschreden, zij een passend rechtsherstel moet bieden, maar geen enkele
verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling stelt dat de overschrijding van de redelijke
termijn de niet–ontvankelijkheid of het verval van de strafvordering voor gevolg heeft; de
rechter beoordeelt welk het passende rechtsherstel is in het stadium van de rechtspleging
waarin hij uitspraak doet en dit rechtsherstel kan, in het stadium van de regeling van de
rechtspleging, bestaan in de loutere vaststelling van de overschrijding van de redelijke
termijn, waarmede de verwijzingsrechter die ten gronde oordeelt dan rekening zal moeten
houden bij de globale beoordeling van de zaak
27 oktober 2009
P.2009.0901.N
nr. 621
Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Vaststelling door de nationale instantie van de
overschrijding van de redelijke termijn – Daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale
instantie.
Het recht op daadwerkelijke rechtshulp, bedoeld in artikel 13 E.V.R.M., houdt in dat
wanneer de nationale instantie vaststelt dat de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6.1 van
dit verdrag, is overschreden, zij een passend rechtsherstel moet bieden, maar geen enkele
verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling stelt dat de overschrijding van de redelijke
termijn de niet–ontvankelijkheid of het verval van de strafvordering voor gevolg heeft; de
rechter beoordeelt welk het passende rechtsherstel is in het stadium van de rechtspleging
waarin hij uitspraak doet en dit rechtsherstel kan, in het stadium van de regeling van de
rechtspleging, bestaan in de loutere vaststelling van de overschrijding van de redelijke
termijn, waarmede de verwijzingsrechter die ten gronde oordeelt dan rekening zal moeten
houden bij de globale beoordeling van de zaak
27 oktober 2009
P.2009.0901.N
nr. 621
Herstelvordering – Stedenbouw – Herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand –
Redelijke termijn – Overschrijding.
De omstandigheid dat de redelijke termijn voor de berechting van een bouwmisdrijf is
overschreden, staat niet eraan in de weg dat er bijzondere wettelijke dwingende redenen
kunnen bestaan om alsnog het herstel in de vorige staat te bevelen; wel moet de rechter
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die alsnog het herstel in de vorige staat beveelt, deze redenen opgeven.
27 oktober 2009
P.2009.0939.N

nr. 622

Overschrijding van de redelijke termijn – Behandeling binnen een redelijke termijn.
Het recht op daadwerkelijke rechtshulp, bedoeld in artikel 13 E.V.R.M., houdt in dat
wanneer de nationale instantie vaststelt dat de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6.1 van
dit verdrag, is overschreden, zij een passend rechtsherstel moet bieden, maar geen enkele
verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling stelt dat de overschrijding van de redelijke
termijn de niet–ontvankelijkheid of het verval van de strafvordering voor gevolg heeft; de
rechter beoordeelt welk het passende rechtsherstel is in het stadium van de rechtspleging
waarin hij uitspraak doet en dit rechtsherstel kan, in het stadium van de regeling van de
rechtspleging, bestaan in de loutere vaststelling van de overschrijding van de redelijke
termijn, waarmede de verwijzingsrechter die ten gronde oordeelt dan rekening zal moeten
houden bij de globale beoordeling van de zaak
27 oktober 2009
P.2009.0901.N
nr. 621
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Aantasting van de
grondrechten – Dwingende grond tot weigering.
Naar luid van art. 4, 5°, Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel,
wordt de tenuitvoerlegging van het aanhoudingsbevel geweigerd ingeval er redenen
bestaan te denken dat zij afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de betrokken
persoon, zoals die worden bevestigd door art. 6 van het Verdrag Europese Unie; de
weigering tot overlevering moet met omstandige gegevens worden verantwoord die
wijzen op een kennelijk gevaar voor de rechten van betrokkene, met name bekeken vanuit
het standpunt van de eerbiediging van de juridische waarborg in de zin van art. 6,
E.V.R.M.
4 november 2009
P.2009.1524.F
nr. 639
Artikel 6.3.d – Recht om getuigen te ondervragen of te doen ondervragen.
Het recht getuigen à décharge te laten oproepen houdt niet in dat de rechter zelf een
onderzoek moet doen teneinde de identiteit van die getuigen te achterhalen, maar het staat
de beklaagde die om dit verhoor verzoekt, aan de rechter alle nuttige gegevens te verlenen
opdat de oproeping van de getuige mogelijk zou zijn; bij gebrek aan dergelijke
nauwkeurige gegevens, levert de weigering in te gaan op een verzoek getuigen te horen of
te laten horen geen schending op van artikel 6.3.d, E.V.R.M.
10 november 2009
P.2009.1321.N
nr. 651
Artikel 6.3.d – Recht om getuigen te ondervragen of te doen ondervragen – Opdracht van
de rechter.
Het recht getuigen à décharge te laten oproepen houdt niet in dat de rechter zelf een
onderzoek moet doen teneinde de identiteit van die getuigen te achterhalen, maar het staat
de beklaagde die om dit verhoor verzoekt, aan de rechter alle nuttige gegevens te verlenen
opdat de oproeping van de getuige mogelijk zou zijn; bij gebrek aan dergelijke
nauwkeurige gegevens, levert de weigering in te gaan op een verzoek getuigen te horen of
te laten horen geen schending op van artikel 6.3.d, E.V.R.M.
10 november 2009
P.2009.1321.N
nr. 651
Artikel 6.3.d – Recht om getuigen te ondervragen of te doen ondervragen – Verzoek om
getuigen te verhoren – Verplichting van de verzoeker.
Het recht getuigen à décharge te laten oproepen houdt niet in dat de rechter zelf een
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onderzoek moet doen teneinde de identiteit van die getuigen te achterhalen, maar het staat
de beklaagde die om dit verhoor verzoekt, aan de rechter alle nuttige gegevens te verlenen
opdat de oproeping van de getuige mogelijk zou zijn; bij gebrek aan dergelijke
nauwkeurige gegevens, levert de weigering in te gaan op een verzoek getuigen te horen of
te laten horen geen schending op van artikel 6.3.d, E.V.R.M.
10 november 2009
P.2009.1321.N
nr. 651
Rechtspleging – Toetsing door de rechter – Belastingverhoging – Redelijke termijn –
Overschrijding – Strafsanctie.
Bij overschrijding van de redelijke termijn bij een rechtspleging strekkende tot het
opleggen of beoordelen van belastingverhoging, welke een strafsanctie is in de zin van
artikel 6 E.V.R.M., moet de rechter die daarvoor met volle rechtsmacht oordeelt, deze
sanctie op een meetbare wijze kunnen verminderen of eventueel de belastingplichtige
ervan ontslaan. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
12 november 2009
F.2007.0076.N
nr. 654
Rechtspleging – Beoordelingscriteria – Belastingverhoging – Redelijke termijn –
Overschrijding – Strafsanctie.
Bij de beoordeling van de redelijke termijn bij een rechtspleging strekkende tot het
opleggen of beoordelen van belastingverhoging, wordt in de regel rekening gehouden met
het gedrag van de administratie en ook met het gedrag van de belastingplichtige die zelf
op onredelijke wijze de behandeling van het geschil heeft vertraagd. (Art. 6.1 Verdrag van
4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
12 november 2009
F.2007.0076.N
nr. 654
Eerlijke behandeling van de zaak – Verplichting voor het hof van assisen om de uitspraak
over schuld of onschuld te motiveren.
Naar luid van het arrest van 13 januari 2009 van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens in zake Richard Taxquet tegen het Koninkrijk België houdt het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak, dat bij artikel 6.1 EVRM is gewaarborgd, voor het hof
van assisen de verplichting in om in zijn uitspraak over de beschuldiging melding te
maken van de overwegingen die de jury overtuigd hebben van de schuld of de onschuld
van de beschuldigde alsook de concrete redenen te vermelden waarom op alle vragen ja of
neen werd geantwoord; wegens het gezag van dat interpreterend arrest en de voorrang op
het interne recht van de internationale rechtsregel die vervat is in een door België
geratificeerd verdrag is het Hof verplicht de artikelen 342 en 348 Wetboek van
Strafvordering buiten toepassing te laten in zoverre deze de regel vastleggen die het
Europees Hof thans heeft veroordeeld en volgens dewelke de verklaring van de jury niet
met redenen moet worden omkleed
17 november 2009
P.2009.0903.N
nr. 673
Mate en voorwaarden – Strafverlichting – Sanctie – Redelijke termijn – Overschrijding.
De strafvermindering wegens de door de appelrechters vastgestelde overschrijding van de
redelijke termijn, wordt beoordeeld ten opzichte van de straf die de rechter zonder
overschrijding van de termijn zou hebben uitgesproken en niet ten opzichte van de
veroordeling die de eerste rechter hem had opgelegd (Art. 21ter Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering.)
18 november 2009
P.2009.1023.F
nr. 677
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Beoordeling door de rechter – Passend rechtsherstel – Gevolg bepaald door het interne
recht – Voorwaarde – Redelijke termijn – Overschrijding.
Artikel 6.1 E.V.R.M. verhindert niet dat het interne recht de mogelijke gevolgen bepaalt
die een overschrijding van de redelijke termijn kan meebrengen, op voorwaarde dat die
wettelijke gevolgen daadwerkelijk rechtsherstel voor de beklaagde kunnen inhouden; het
komt de rechter toe het bepaalde wettelijke gevolg te kiezen dat in de zaak passend is.
24 november 2009
P.2009.1080.N
nr. 694
Herstelmaatregel – Beoordeling – Stedenbouw – Betwisting omtrent het evenredig
karakter van de sanctie – Artikel 1, Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M..
Wanneer de betrokken persoon de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf voor zijn
eigendom betwist, inzonderheid wat de "evenredigheid" van de daaraan te verbinden
"herstelmaatregel" betreft, moet deze in ieder geval worden beoordeeld in het licht van
artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M.
24 november 2009
P.2009.0944.N
nr. 691
Herstelvordering – Stedenbouw – Straf in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M. – Herstel van de
plaats in de oorspronkelijke toestand – Redelijke termijn – Overschrijding.
De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijk toestand een "straf" is in de zin van
artikel 6.1 E.V.R.M., brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten
worden in acht genomen; zij 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
24 november 2009
P.2009.0278.N
nr. 689
Beoordeling door de rechter – Passend rechtsherstel – Redelijke termijn – Overschrijding
– Gevolg.
Geen enkele verdragrechtelijke of wettelijke bepaling stelt dat de overschrijding van de
redelijke termijn bedoeld in artikel 6.1 E.V.R.M. de niet–ontvankelijkheid of het verval
van de strafvordering voor gevolg heeft; de rechter beoordeelt welke het passende
rechtsherstel is
24 november 2009
P.2009.1080.N
nr. 694
Overschrijding van de redelijke termijn – Onderzoeksgerecht – Regeling van de
rechtspleging – Redelijke termijn – Gevolg.
Het onderzoeksgerecht dat beslist over de regeling van de rechtspleging kan ook over de
overschrijding van de redelijke termijn oordelen; het kan de verdachte alleen van
rechtsvervolging ontslaan wanneer het oordeelt dat de overschrijding van de redelijke
termijn de bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en
onherstelbaar heeft aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de
burgerlijke rechtsvordering meer mogelijk is
24 november 2009
P.2009.1080.N
nr. 694
Herstelmaatregel – Beoordeling – Stedenbouw – Betwisting omtrent het evenredig
karakter van de sanctie – Artikel 1, Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M..
Wanneer de beklaagde de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf op zijn eigendom betwist,
meer bepaald wat de evenredigheid van de aan dat misdrijf te verbinden herstelmaatregel
betreft, moet deze maatregel in ieder geval worden beoordeeld in het licht van artikel 1
Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M.
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24 november 2009

P.2009.0278.N

nr. 689

Herstelmaatregel – Stedenbouw – Artikel 1, Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M. – Recht
op eigendom – Bevoegdheid van de Staat – Mogelijkheid om beleids– en
appreciatiebevoegdheid toe te vertrouwen aan het bestuur – Beperking.
De vrijwaring van een goede ruimtelijke ordening maakt deel uit van het algemeen
belang, tot verwezenlijking waarvan de Staat, overeenkomstig artikel 1 Eerste Aanvullend
Protocol E.V.R.M., het recht op eigendom mag beperken en daarbij ondermeer met
betrekking tot de te vorderen herstelmaatregel een beleids– en appreciatiebevoegdheid
vermag toe te vertrouwen aan het bestuur, waarbij evenwel krachtens voormeld artikel 1
tussen de betrokken algemene en particuliere belangen een rechtmatig evenwicht moet
worden geëerbiedigd
24 november 2009
P.2009.0944.N
nr. 691
Overschrijding van de redelijke termijn – Voorwaarden – Ontslag van rechtsvervolging –
Regeling van de rechtspleging – Motivering – Redelijke termijn – Onderzoeksgerechten –
Doel.
Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de overschrijding van de redelijke termijn de
bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar
heeft aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de burgerlijke
rechtsvordering meer mogelijk is en hij van rechtsvervolging wordt ontslagen, moet het
preciseren tegen welke bewijsmiddelen en waarom de verdachte zich niet meer behoorlijk
zou kunnen verdedigen; deze motivering moet het Hof toelaten te toetsen of de kamer van
inbeschuldigingstelling wettig heeft kunnen oordelen, zoals zij dat heeft gedaan
24 november 2009
P.2009.1080.N
nr. 694
Beoordeling van de mogelijke wettelijke gevolgen – Artikel 21ter V.T.Sv. – Redelijke
termijn – Overschrijding.
Artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering houdt in beginsel in dat niet
het onderzoeksgerecht, maar het vonnisgerecht beoordeelt welk van de mogelijke
wettelijke gevolgen aan de overschrijding van de redelijke termijn moet wordt verleend;
bovendien is het vonnisgerecht overeenkomstig artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering alleen bevoegd recht te doen over de op de telastlegging gestoelde
burgerlijke rechtsvordering. (Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
24 november 2009
P.2009.1080.N
nr. 694
Overschrijding van de redelijke termijn – Verval van de strafvordering – Regeling van de
rechtspleging – Redelijke termijn – Onderzoeksgerechten.
Het onderzoeksgerecht heeft niet de bevoegdheid om louter omwille van de
overschrijding van de redelijke termijn het verval van de strafvordering uit te spreken
waarbij de burgerlijke rechtsvordering zonder meer wordt ter zijde geschoven
24 november 2009
P.2009.1080.N
nr. 694
Opschortende werking – Draagwijdte – Hof Mensenrechten – Verzoekschrift bij Hof
Mensenrechten – Gevolg voor de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering.
Een verzoekschrift bij het Hof Mensenrechten is geen rechtsmiddel tegen een
nationaalrechtelijke beslissing, omdat het voormelde Hof niet bevoegd is om die
beslissing nietig te verklaren, in te trekken of te wijzigen; aangezien het feit dat bij de
Europese controleorganen een zaak aanhangig is gemaakt, geen schorsende uitwerking
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heeft in het nationaal recht, belet het niet dat een burgerlijke rechtsvordering wordt
ingesteld, verplicht het de geadieerde rechter niet om het onderzoek ervan te verdagen tot
de procedure voor het Europees Hof ten einde is, en ontslaat het die rechter evenmin van
de verplichting om, wat in strafzaken onherroepelijk is beslist, voor waar te houden
9 december 2009
P.2009.1416.F
nr. 733
Recht op een eerlijk proces – Beperking.
Artikel 6 E.V.R.M. verbiedt niet de uitoefening van het recht van verdediging en het recht
op een eerlijk proces in bepaalde gevallen te regelen en te beperken; dergelijke beperking
kan verantwoord zijn indien zij evenredig is met het belang van de te bereiken
doelstellingen, zoals de noodzaak bepaalde vormen van zware criminaliteit te bestrijden
of de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant en van de
politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie te vrijwaren
15 december 2009
P.2009.1681.N
nr. 751
Recht van verdediging – Beperking.
Artikel 6 E.V.R.M. verbiedt niet de uitoefening van het recht van verdediging en het recht
op een eerlijk proces in bepaalde gevallen te regelen en te beperken; dergelijke beperking
kan verantwoord zijn indien zij evenredig is met het belang van de te bereiken
doelstellingen, zoals de noodzaak bepaalde vormen van zware criminaliteit te bestrijden
of de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant en van de
politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie te vrijwaren
15 december 2009
P.2009.1681.N
nr. 751
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoenbaarheid – Recht van verdediging –
Observatie – Bijzondere opsporingsmethoden – Artikel 235ter Sv. – Controle van de
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode van observatie – Onderzoek in
strafzaken.
Het recht van verdediging houdt niet noodzakelijk in dat de verdediging zelf in staat moet
worden gesteld de regelmatigheid van de machtiging tot observatie en van de uitgevoerde
machtiging te controleren; in dergelijk geval kan het volstaan dat een onafhankelijke en
onpartijdige rechter op grond van de hem regelmatig overgelegde stukken en bekende
feiten oordeelt dat de observatie is geschied met naleving van de wettelijke voorschriften
15 december 2009
P.2009.1681.N
nr. 751
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoenbaarheid – Recht van verdediging – Artikel
235ter Sv. – Controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode van
observatie – Controle aan de hand van het strafdossier en van het vertrouwelijk dossier –
Onderzoek in strafzaken.
Het onderzoek van de regelmatigheid van de observatie aan de hand van het strafdossier
en het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling waarborgt
volkomen de eerbiediging van het recht van verdediging
15 december 2009
P.2009.1681.N
nr. 751
Op de hoogte stellen van de vervolgde persoon van de hem ten laste gelegde feiten.
Of de persoon tegen wie een vervolging wordt ingesteld, op de hoogte is gesteld van de
hem ten laste gelegde feiten, kan niet alleen uit de beschikking tot verwijzing of uit de
dagvaarding blijken, dergelijke informatie kan ook worden verstrekt door middel van de
stukken uit het strafdossier of elk ander, regelmatig aan de beoordeling van de rechter
voorgelegd gegeven, waarover de beklaagde zijn recht van verdediging vrij heeft kunnen
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uitoefenen voor de feitenrechters (Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 december 2009
P.2009.1166.F
nr. 755
Draagwijdte – Misdrijf van witwassen – Op de hoogte stellen van de vervolgde persoon
van de hem ten laste gelegde feiten – Basismisdrijf in het buitenland gepleegd –
Identificatie.
Het misdrijf witwassen wordt voldoende duidelijk omschreven wanneer de akte die de
zaak bij de rechter aanhangig maakt, de datum en de plaats van de feiten vermeldt, in de
bewoordingen van de wet is omschreven en aldus vermeldt dat het voorwerp van het
witwassen een onrechtmatige oorsprong heeft; ook als het basismisdrijf in het buitenland
werd gepleegd, vereist die nauwkeurigheid niet dat de misdaad of het wanbedrijf wordt
geïdentificeerd waarmee de vermogensvoordelen werden verkregen, mits de rechter, op
grond van de feitelijke gegevens, elke wettelijke herkomst of oorsprong kan uitsluiten
16 december 2009
P.2009.1166.F
nr. 755
Rechter – Tuchtzaken – 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; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing blijkt dat de Nederlandstalige
kamer van beroep van het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten een
kennelijk onevenredige sanctie heeft opgelegd en zodoende artikel 3 E.V.R.M. heeft
geschonden (Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.)
17 december 2009
D.2009.0004.N
nr. 761
Voorwaarden – Rechtstoegang – Vrijstelling van rechtsvervolging – Beginselen –
Beperkingen.
De bij artikel 6.1 E.V.R.M. gewaarborgde rechtstoegang is geen absoluut recht: de
toegepaste beperkingen kunnen de aan een persoon toegekende rechtstoegang echter niet
op een dergelijke wijze of in een dergelijke mate beperken dat het recht zelf erdoor
aangetast wordt; dergelijke beperkingen zijn daarenboven slechts verenigbaar met artikel
6.1 voor zover ze een gewettigd doel nastreven en er een redelijke verhouding van
evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
21 december 2009
S.2004.0129.F
nr. 773
Internationale organisaties – Rechtstoegang – Immuniteit van tenuitvoerlegging –
Conflict tussen twee normen van internationaal recht die ook van toepassing zijn in het –
Verantwoordelijkheid van de Belgische Staat.
Het middel faalt naar recht, wanneer het betoogt dat, gesteld dat de litigieuze immuniteit
strijdig is met art. 6.1, het enige gevolg dat aan die strijdigheid kan worden verbonden,
hierin bestaat dat de Belgische Staat een fout heeft begaan door het instrument goed te
keuren dat die immuniteit toekent, en dat berust op de bewering dat de rechter de
toepassing van dat instrument in geen enkel geval kan verwerpen. (Art. 6.1 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 december 2009
C.2007.0407.F
nr. 769
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Internationale organisaties – Rechtstoegang – Immuniteit van tenuitvoerlegging –
Beperkingen.
De bij art. 6.1 E.V.R.M. gewaarborgde rechtstoegang is geen absoluut recht: de
toegepaste beperkingen kunnen de aan een persoon toegekende rechtstoegang echter niet
op een dergelijke wijze of in een dergelijke mate beperken dat het recht zelf erdoor
aangetast wordt; dergelijke beperkingen zijn daarenboven slechts verenigbaar met art. 6.1
voor zover ze een gewettigd doel nastreven en er een redelijke verhouding van
evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel. (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
21 december 2009
C.2007.0407.F
nr. 769
Internationale organisaties – Voorwaarden – Beoordeling – Rechtstoegang – Vrijstelling
van rechtsvervolging – Beperkingen.
De regel van de vrijstelling van rechtsvervolging van de internationale organisaties streeft
een gewettigd doel na; om te bepalen of de aantasting van de basisrechten aanvaardbaar is
in het licht van artikel 6.1, moet, overeenkomstig de rechtspraak van het E.V.R.M.,
worden onderzocht of de persoon tegen wie de vrijstelling van rechtsvervolging wordt
aangevoerd, over andere redelijke rechtsmiddelen beschikt om de hem bij het Verdrag
gewaarborgde rechten op een efficiënte wijze te vrijwaren (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 december 2009
S.2004.0129.F
nr. 773
Internationale organisaties – Rechtstoegang – Immuniteit van tenuitvoerlegging –
Beperkingen.
Om te bepalen of de aantasting van de basisrechten kan worden aangenomen in het licht
van art. 6.1, moet overeenkomstig de rechtspraak van het E.H.R.M. onderzocht worden of
de persoon tegen wie de immuniteit van tenuitvoerlegging wordt aangevoerd, over andere
redelijke rechtsmiddelen beschikt om de hem bij het Verdrag gewaarborgde rechten op
een efficiënte wijze te vrijwaren. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 december 2009
C.2003.0328.F
nr. 768
Internationale organisaties – Beoordeling – Rechtstoegang – Immuniteit van
tenuitvoerlegging – Conflict tussen twee normen van internationaal recht die ook van
toepassing zijn in het – Criterium – Bevoegdheid van de rechter.
De rechter die vaststelt dat er een conflict is ontstaan tussen twee normen van
internationaal recht die ook van toepassing zijn in de interne rechtsorde en die
respectievelijk worden aangevoerd door de partijen in het geschil, mag de ene norm niet
op de andere laten voorgaan, maar moet onderzoeken in hoeverre de ene norm de
uitwerkingen kan teweegbrengen die de partij, die deze norm aanvoert, hieruit meent te
kunnen afleiden, niet t.a.v. België maar t.a.v. een rechtszoekende van een Belgisch
gerecht, en dat conflict op te lossen door de rechten tegen elkaar af te wegen. (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
21 december 2009
C.2007.0407.F
nr. 769
Onafhankelijke en onpartijdige rechter – Begrip – Strafzaken – Toepassing.
De regel volgens dewelke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, zoals
neergelegd in de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R., wordt miskend wanneer de
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beslissing wordt gewezen of medegewezen door een rechter van wie terecht kan worden
gevreesd dat hij in dat opzicht niet de vereiste waarborgen biedt; een gebrek aan
onpartijdigheid van de rechter valt niet af te leiden uit de omstandigheid dat diezelfde
magistraat gelijktijdig te oordelen had, eensdeels, in de echtscheidingsprocedure tussen
partijen en, anderdeels, in een andere kamer van dat rechtscollege bij de behandeling van
de burgerlijke gevolgen van een strafklacht van een van de partijen tegen de andere
wegens opzettelijke slagen en verwondingen
22 december 2009
P.2009.0946.N
nr. 778
Artikel 6.1 – Eerlijke behandeling van de zaak – Artikel 6, § 3.c – Recht op bijstand van
een advocaat – Voorbereidend onderzoek – Eerste verhoor door de politie – Verhoor –
Miskenning – Bekentenis.
Noch artikel 6.1, noch artikel 6.3, c, E.V.R.M., zoals zij momenteel worden uitgelegd
door het Hof Mensenrechten, verplichten de onderzoeksgerechten om onmiddellijk het
bevel tot aanhouding op te heffen dat is uitgevaardigd tegen iemand die van moord wordt
verdacht, alleen op grond dat hij, vóór zijn verschijning voor de onderzoeksmagistraat
door de politie werd verhoord en daar een bekentenis heeft afgelegd zonder dat hij vanaf
het eerste verhoor werd bijgestaan door een advocaat.
29 december 2009
P.2009.1826.F
nr. 790
Voorlopige hechtenis – Artikel 6.1 – Eerlijke behandeling van de zaak – Artikel 6, § 3.c –
Recht op bijstand van een advocaat – Voorbereidend onderzoek – Eerste verhoor door de
politie – Verhoor – Beoordelingsbevoegdheid – Onderzoeksgerechten – Miskenning –
Bekentenis.
Noch artikel 6.1, noch artikel 6.3, c, E.V.R.M., noch artikel 235bis Sv., ontnemen de
onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over de eventuele handhaving van de
voorlopige hechtenis, de bevoegdheid om te onderzoeken of de aangevoerde schending al
dan niet van dien aard is dat ze aan de eerlijke behandeling van een zaak in de weg staat.
29 december 2009
P.2009.1826.F
nr. 790

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE
RECHTEN
Artikel 14.1 – Beoordeling – Recht op een eerlijk proces – Criteria.
De eerbiediging van het recht op een eerlijk proces dat is vastgelegd in de artikelen 6.1
EVRM en 14.1 BUPO–Verdrag, wordt beoordeeld met inachtneming van de
rechtspleging in haar geheel, rekening houdend met de specifieke omstandigheden eigen
aan de concrete zaak
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Artikel 14.1 – Antwoord op de vragen – Verklaring van de jury – Hof van assisen – Recht
op een eerlijk proces.
De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen de gestelde vragen
over de ten laste gelegde misdrijven slechts bevestigend of ontkennend dienen te
beantwoorden zonder bijkomende motivering, levert nog geen schending op van de
artikelen 6.1 EVRM en 14.1 BUPO–Verdrag
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Artikel 14.1 – Procedure voor het hof van assisen – Recht op een eerlijk proces.
Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd wanneer de
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beschuldigde tijdens de procedure voor het hof van assisen de mogelijkheid heeft gehad al
zijn verweermiddelen te laten gelden (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.)
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Onaantastbare beoordeling door de rechter – Identiteit van de feiten – Artikel 14.7 –
"Non bis in idem".
Het komt de rechter toe in feite te oordelen of een beklaagde wordt vervolgd voor een
strafbaar feit waarvoor hij vroeger reeds bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis is
veroordeeld of vrijgesproken; zijn oordeel daaromtrent is, in beginsel, onaantastbaar en
het Hof toetst alleen of de maatstaven die de rechter bij zijn beoordeling in aanmerking
neemt, zijn beslissing wettig kunnen verantwoorden. (Art. 14.7 Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
3 februari 2009
P.2008.1742.N
nr. 90
Artikel 14.1 – Procedure voor het hof van assisen – Recht op een eerlijk proces.
Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd wanneer de
beschuldigde tijdens de procedure voor het hof van assisen de mogelijkheid heeft gehad al
zijn verweermiddelen te laten gelden (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.)
10 maart 2009
P.2009.0006.N
nr. 187
Artikel 14.1 – Antwoord op de vragen – Verklaring van de jury – Hof van assisen – Recht
op een eerlijk proces.
De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen de gestelde vragen
over de ten laste gelegde misdrijven slechts bevestigend of ontkennend dienen te
beantwoorden zonder bijkomende motivering, levert nog geen schending op van de
artikelen 6.1 EVRM en 14.1 BUPO–Verdrag
10 maart 2009
P.2009.0006.N
nr. 187
Artikel 14.1 – Beoordeling – Recht op een eerlijk proces – Criteria.
De eerbiediging van het recht op een eerlijk proces dat is vastgelegd in de artikelen 6.1
EVRM en 14.1 BUPO–Verdrag, wordt beoordeeld met inachtneming van de
rechtspleging in haar geheel, rekening houdend met de specifieke omstandigheden eigen
aan de concrete zaak
10 maart 2009
P.2009.0006.N
nr. 187
Strafwet – Wettigheidsbeginsel – Latere strafwet die de op een geval van toepassing
zijnde strafwet onnauwkeurig – Vereiste – Artikel 15 – Strafzaken.
Het wettigheidbeginsel in strafzaken, dat vereist dat de strafwet wordt geformuleerd in
bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop hij een gedrag
aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is, wordt niet miskend enkel
doordat op het ogenblik van de uitspraak een latere wet de strafwet onnauwkeurig heeft
geherformuleerd (Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14 Grondwet 1994; Art. 15.1 Internationaal
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Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec.
1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
2 juni 2009
P.2009.0071.N
nr. 366
Orde van Vlaamse Balies – Privé–leven – Advocaat – Stagereglement – Kandidaat–
stagiair – Verklaring over straf– en tuchtonderzoeken – Inmenging – Artikel 17.1 –
Invloed.
De door het stagereglement van de Orde van Vlaamse Balies opgelegde verplichting aan
de kandidaat–stagiair om bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs, een
schriftelijke verklaring over te leggen aan de stafhouder in verband met de tegen hem
lopende straf– of tuchtonderzoeken, kan geen onaanvaardbare inmenging in het privé–
leven van de betrokkene inhouden (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17.1 Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 22 Grondwet 1994; Artikelen 495 en 496
Gerechtelijk Wetboek.)
5 juni 2009
C.2008.0384.N
nr. 376
Gevolg – Toepasselijkheid – Recht van verdediging – Tenlastelegging – Artikel 14, § 3, g
– Bewijs – Tuchtzaken.

Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, artikel 6.1 EVRM en artikel
14.3.g IVBPR, houden onder meer het recht in voor de beklaagde of vervolgde niet te
moeten bijdragen tot het bewijs van de ten laste gelegde feiten en mee te werken aan zijn
veroordeling; die regels zijn in beginsel toepasselijk in het tuchtrecht ook al kan de
concrete invulling van die rechten afhangen van de specifieke aard van de tuchtprocedures
1 oktober 2009
D.2007.0024.Nnr. 544tuchtonderzoek, niet het recht inhoudt om daar
tuchtoverheid. Rechtspleging in belastingzaken – Artikel 14.5 – Toepassingsgebied.
Artikel 14.5, I.V.B.P.R. kan van toepassing zijn op geschillen over rechten en
verplichtingen in belastingzaken op voorwaarde dat de rechtspleging in belastingzaken
leidt of kan leiden tot een naar aanleiding van een strafvordering uitgesproken straf in de
zin van die verdragsbepaling (Art. 14.5 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981.)
15 oktober 2009
F.2008.0001.N
nr. 585
Artikel 14.1 – Onafhankelijke en onpartijdige rechter – Begrip – Strafzaken – Toepassing.
De regel volgens dewelke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, zoals
neergelegd in de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R., wordt miskend wanneer de
beslissing wordt gewezen of medegewezen door een rechter van wie terecht kan worden
gevreesd dat hij in dat opzicht niet de vereiste waarborgen biedt; een gebrek aan
onpartijdigheid van de rechter valt niet af te leiden uit de omstandigheid dat diezelfde
magistraat gelijktijdig te oordelen had, eensdeels, in de echtscheidingsprocedure tussen
partijen en, anderdeels, in een andere kamer van dat rechtscollege bij de behandeling van
de burgerlijke gevolgen van een strafklacht van een van de partijen tegen de andere
wegens opzettelijke slagen en verwondingen
22 december 2009
P.2009.0946.N
nr. 778

ALLERLEI
Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Veroordeling van België – Buiten
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toepassing laten van de regel die door het Europees Hof werd veroordeeld – Gevolg.
Naar luid van het arrest van 13 januari 2009 van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens in zake Richard Taxquet tegen het Koninkrijk België houdt het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak, dat bij artikel 6.1 EVRM is gewaarborgd, voor het hof
van assisen de verplichting in om in zijn uitspraak over de beschuldiging melding te
maken van de overwegingen die de jury overtuigd hebben van de schuld of de onschuld
van de beschuldigde alsook de concrete redenen te vermelden waarom op alle vragen ja of
neen werd geantwoord; wegens het gezag van dat interpreterend arrest en de voorrang op
het interne recht van de internationale rechtsregel die vervat is in een door België
geratificeerd verdrag is het Hof verplicht de artikelen 342 en 348 Wetboek van
Strafvordering buiten toepassing te laten in zoverre deze de regel vastleggen die het
Europees Hof thans heeft veroordeeld en volgens dewelke de verklaring van de jury niet
met redenen moet worden omkleed
17 november 2009
P.2009.0903.N
nr. 673

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE
Arrest – Raad van State – Administratieve beslissing – Verkavelingsvergunning –
Nietigverklaring.
Arresten van de Raad van State die een administratieve handeling, zoals een
verkavelingsvergunning, vernietigen, hebben gezag van gewijsde erga omnes met
terugwerkende kracht
6 februari 2009
C.2008.0296.N
nr. 99
Beslissing ten gronde – Onderzoeksgerechten.
Beslissingen van onderzoeksgerechten hebben slechts gezag van gewijsde in geval de wet
ze het recht verleent om over de grond van de zaak uitspraak te doen zoals een
vonnisgerecht
10 maart 2009
P.2008.1569.N
nr. 185
Begrip.
Het gezag van het gewijsde in strafzaken, dat verhindert dat de feiten, die het voorwerp
van de strafrechtelijke beslissing uitmaakten, opnieuw worden betwist naar aanleiding van
een latere procedure voor de burgerlijke rechter, geldt alleen voor hetgeen zeker en
noodzakelijk is beslist door de strafrechter met betrekking tot het bestaan van de aan de
beklaagde ten laste gelegde feiten, rekening houdend met de motieven die de
noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken
24 april 2009
C.2007.0120.N
nr. 275
Voorwaarden – Onherroepelijke beslissing.
Het gezag van gewijsde in strafzaken gaat ervan uit dat het gewijsde uit een
onherroepelijke beslissing blijkt
3 juni 2009
P.2008.1732.F
nr. 370
Met gezag van (rechterlijk) gewijsde wordt bedoeld de eigenschap van een rechterlijke
eindbeslissing die verhindert dat dezelfde vordering tussen dezelfde partijen opnieuw
ingesteld wordt en waardoor die beslissing met een vermoeden van juistheid is bekleed;
een gewoon rechterlijk uitstel van de behandeling van de zaak is geen dergelijke
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eindbeslissing, zodat de rechter op de voor het uitstel aangehaalde redenen steeds kan
terugkomen
9 juni 2009
P.2009.0023.N
nr. 383
Uitstel van de behandeling van de zaak.
Met gezag van (rechterlijk) gewijsde wordt bedoeld de eigenschap van een rechterlijke
eindbeslissing die verhindert dat dezelfde vordering tussen dezelfde partijen opnieuw
ingesteld wordt en waardoor die beslissing met een vermoeden van juistheid is bekleed;
een gewoon rechterlijk uitstel van de behandeling van de zaak is geen dergelijke
eindbeslissing, zodat de rechter op de voor het uitstel aangehaalde redenen steeds kan
terugkomen
9 juni 2009
P.2009.0023.N
nr. 383
Onherroepelijke beslissing – Strafvordering.
De onherroepelijke beslissingen die op de strafvordering over de grond van de zaak zijn
gewezen, hebben gezag van gewijsde ten aanzien van degenen die partij waren in het
strafproces; dat gezag strekt zich uit tot alle bestanddelen waartegen die partijen hun
verweermiddelen hebben kunnen aanvoeren en waarover noodzakelijk en zeker door het
strafgerecht uitspraak is gedaan betreffende de aan de beklaagde tenlastegelegde feiten.
(Art. 2 Gerechtelijk Wetboek.)
16 september 2009
P.2009.0608.F
nr. 504
Veroordeling van de beklaagde in eerste aanleg – Veroordeling van de verzekeraar van
de beklaagde als vrijwillig tussengekomen partij – Enkel hoger beroep vanwege de
vrijwillig tussengekomen partij – Opdracht van de rechter.
De appelrechter moet op het enkele hoger beroep van de tot betaling veroordeelde
vrijwillig tussengekomen partij over die veroordeling oordelen en hij moet onderzoeken
of het feit dat ten laste van de beklaagde werd gelegd al dan niet bewezen is, ook wanneer
de eerste rechter hem heeft veroordeeld en tegen die veroordeling geen hoger beroep is
ingesteld, en of dat misdrijf oorzaak is van de schade waarvoor van de vrijwillig
tussengekomen partij vergoeding wordt gevorderd; de appelrechter die aldus oordeelt dat,
niettegenstaande zijn strafrechtelijke veroordeling, de oorspronkelijke beklaagde geen
fout heeft begaan, schendt artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering niet,
noch miskent hij het gezag van het strafrechtelijk gewijsde
6 oktober 2009
P.2009.0622.N
nr. 557
Miskenning – Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem".
Het feit dat er ten laste van eenzelfde persoon twee veroordelingen bestaan die deze niet
kan aanvechten en die op hetzelfde feit betrekking hebben, schept een toestand die
onverenigbaar is met het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem"; het is niet vereist dat
de eerste beslissing kracht van gewijsde heeft op het ogenblik dat de tweede rechter
uitspraak moet doen; het volstaat dat dit het geval is op het ogenblik dat de tweede
beslissing voor wettigheidtoezicht aan het Hof wordt voorgelegd.
2 december 2009
P.2009.1581.F
nr. 715
Draagwijdte – Toevallig feit – Vrijspraak wegens het bestaan van twijfel.
Uit de vrijspraak wegens het bestaan van twijfel volgt niet noodzakelijkerwijs en met
zekerheid dat de strafrechter beslist heeft dat het bewijs van een toevallig feit is geleverd.
7 december 2009
C.2008.0516.F
nr. 722
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Eindbeslissingen en onherroepelijke beslissingen.
Het gezag van gewijsde dat beslissingen op de strafvordering hebben ten opzichte van
beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering, geldt voor eindbeslissingen en
onherroepelijke beslissingen; de onherroepelijkheid van een veroordeling vloeit voort uit
het feit dat geen gewone rechtsmiddelen of cassatieberoep ertegen nog mogelijk zijn,
ofwel omdat ze werden ingesteld, ofwel omdat de termijnen zijn verstreken
9 december 2009
P.2009.1416.F
nr. 733
Opschortende werking – Eindbeslissing en onherroepelijke beslissing – Beslissing
waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat – Verzoekschrift bij Hof Mensenrechten –
Gevolg voor de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering.
Een verzoekschrift bij het Hof Mensenrechten is geen rechtsmiddel tegen een
nationaalrechtelijke beslissing, omdat het voormelde Hof niet bevoegd is om die
beslissing nietig te verklaren, in te trekken of te wijzigen; aangezien het feit dat bij de
Europese controleorganen een zaak aanhangig is gemaakt, geen schorsende uitwerking
heeft in het nationaal recht, belet het niet dat een burgerlijke rechtsvordering wordt
ingesteld, verplicht het de geadieerde rechter niet om het onderzoek ervan te verdagen tot
de procedure voor het Europees Hof ten einde is, en ontslaat het die rechter evenmin van
de verplichting om, wat in strafzaken onherroepelijk is beslist, voor waar te houden
9 december 2009
P.2009.1416.F
nr. 733
Aard van voorwerp en oorzaak van de rechtsvordering.
De artikelen 23 tot en met 27 van het Gerechtelijk Wetboek houden niet in dat wanneer
het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover definitief is beslist, niet
identiek zijn aan die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, de rechter een
aanspraak kan aannemen waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere
gewijsde (Artikelen 23 tot en met 27 Gerechtelijk Wetboek.)
14 december 2009
S.2008.0145.N
nr. 742
Vroegere beslissing die geen uitspraak doet over een aan de beklaagde ten laste gelegd –
Ontvankelijkheid van de strafvordering.
Het gezag van gewijsde in strafzaken strekt zich uit tot wat de rechter ten gronde over het
voorwerp van de strafvordering heeft beslist; de vervolgingen die tegen een beklaagde
zijn ingesteld kunnen niet onontvankelijk worden verklaard op grond van het door hem
aangevoerde vroegere vonnis dat geen uitspraak doet over een hem ten laste gelegd
misdrijf
16 december 2009
P.2009.0627.F
nr. 752

KRACHT VAN GEWIJSDE
Met kracht van gewijsde wordt bedoeld de toestand waarin een rechterlijke beslissing niet
meer ongedaan kan worden gemaakt door het aanwenden van verzet of hoger beroep, en
bij analogie door een cassatieberoep
9 juni 2009
P.2009.0023.N
nr. 383
Ontstentenis – Mededeling aan het openbaar ministerie – Herroeping.
Nietig is het arrest dat recht doet op een vordering tot herroeping van het gewijsde,
wanneer noch uit dat arrest, noch uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat het openbaar ministerie een schriftelijk of mondeling advies heeft uitgebracht. (Art.
764, 6° Gerechtelijk Wetboek.)
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22 oktober 2009

C.2008.0336.N

nr. 602

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ALGEMEEN
Toegevoegde advocaat – Verhindering van de effectieve en plaatsvervangende
raadsheren – Hof van beroep – Samenstelling van de zetel.
Uit het verband tussen de artikelen 321 en 322 Ger. W. volgt dat een sinds ten minste
vijftien jaar op het tableau van de Orde ingeschreven advocaat de zetel van het hof van
beroep slechts kan aanvullen in geval van verhindering, niet alleen van alle raadsheren
van dat hof, maar ook van al zijn plaatsvervangende raadsheren; die verhindering moet
blijken uit een stuk waarop het Hof vermag acht te slaan (Artikelen 321 en 322
Gerechtelijk Wetboek.)
15 januari 2009
F.2007.0009.F
nr. 35
Aard – Raad van State – Bevoegdheid – Afdeling bestuursrechtspraak – Nationale Kamer
van gerechtsdeurwaarders – Gerechtsdeurwaarders – Beroep tot nietigverklaring – Akten
en reglementen van administratieve overheden – Administratieve overheid.
De wetgever heeft het beroep van gerechtsdeurwaarder betrokken bij de openbare dienst
van de rechtsbedeling en de organen die het korps besturen, zoals de Nationale Kamer,
zijn in die hoedanigheid verbonden met de rechterlijke orde en kunnen niet louter op
grond van hun aard en wijze van oprichting beschouwd worden als administratieve
overheden in de zin van het artikel 14, Wet Raad van State; de omstandigheid dat de
gerechtsdeurwaarders overwegend en dus niet uitsluitend betrokken zijn bij de dienst van
de rechtsbedeling, belet niet dat de Nationale Kamer specifieke opdrachten zou krijgen
van overheidswege die volledig los staan van haar gewone opdrachten en dat zij in die
mate kan beschouwd worden als een administratieve overheid in de uitoefening van die
specifieke opdrachten; de Nationale Kamer kan aldus beschouwd worden als een
administratieve overheid in de voormelde zin wanneer zij bepaalde gezagsfuncties
opneemt die haar door een regering zijn toevertrouwd en in zoverre die taken geen
verband houden met de opdrachten die de wetgever haar heeft toevertrouwd om de goede
werking van het gerecht te verzekeren; dit geldt in het bijzonder wanneer de Nationale
Kamer bepaalde gezagstaken op zich neemt die tot de bevoegdheid van een regering
behoren en haar door een regering zijn gedelegeerd en zij haar plaats die taken
daadwerkelijk uitoefent, zoals de opdracht aan een of meer leden van de kamers heffingen
in te vorderen (Artikelen 144 en 145 Grondwet 1994; Art. 14, § 1, eerste lid Wetten op de
Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Artikelen 549 e.v. Gerechtelijk
Wetboek.)
10 september 2009
C.2009.0102.N
nr. 489

BURGERLIJKE ZAKEN
Samenstelling van het rechtscollege – Advocaat die een partij vertegenwoordigd heeft.
De advocaat, die een partij heeft vertegenwoordigd, mag in dezelfde zaak het ambt van
rechter niet waarnemen
12 februari 2009
C.2007.0518.F
nr. 117
Aard – Samenstelling van het rechtscollege – Verbod om tegelijkertijd rechter en partij in
een zelfde zaak te zijn – Algemeen rechtsbeginsel.
Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand tegelijkertijd rechter en partij in
een zelfde zaak mag zijn, vormt een grondregel van de rechtsbedeling
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12 februari 2009

C.2007.0518.F

nr. 117

Hof van beroep te Brussel – Verdeling van de zaken onder de kamers – Beschikking van
de eerste voorzitter tot niet–herverdeling – Taal van de rechtspleging.
De beslissing van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel waarbij, na
mededeling van de procedurebundel tot herverdeling, geoordeeld wordt dat er geen reden
tot herverdeling is naar een kamer van dit hof die kennis neemt van de zaken in het Frans,
bindt de kamer naar wie de zaak verwezen is, waardoor ze hangend blijft voor de
nederlandstalige kamer voor wie ze vastgesteld is (Art. 88, § 2 Gerechtelijk Wetboek.)
26 november 2009
C.2008.0307.N
nr. 699

STRAFZAKEN
Rechter – Identiteit van de verhinderde rechter en redenen van verhindering –
Vermelding in de stukken der rechtspleging – Correctionele rechtbank – Verhindering –
Samenstelling van de zetel.
Geen wettelijke bepaling vereist dat, in geval van verhindering van een rechter, uit de
stukken van de rechtspleging moet blijken wie de verhinderde rechter is, noch of die
wettelijk verhinderd is. (Artikelen 319 en 322 Gerechtelijk Wetboek.)
24 februari 2009
P.2008.1797.N
nr. 153
Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Nieuw middel – Tussengeschil over de toewijzing
van een zaak binnen een hof van beroep.
Het tussengeschil over de toewijzing van een zaak binnen een hof van beroep, moet vóór
ieder ander middel worden opgeworpen; het kan niet voor het eerst voor het Hof worden
opgeworpen (Artikelen 88, § 2, en 109 Gerechtelijk Wetboek.)
22 april 2009
P.2009.0205.F
nr. 271
Aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de behandeling van de zaak –
Strafvordering.
Uit de artikelen 138, eerste lid, en 140 Gerechtelijk Wetboek en artikel 273 Wetboek van
Strafvordering volgt dat de rechter in strafzaken voor alle gerechten, waaronder de kamer
van inbeschuldigingstelling, zetelt in aanwezigheid van het openbaar ministerie
23 juni 2009
P.2009.0855.N
nr. 435
Behandeling met gesloten deuren – Aanwezigheid van advocaten.
Volgens een algemeen aanvaard gebruik mogen advocaten, die door het beroepsgeheim
zijn gehouden, het debat van een zaak waarvoor de behandeling met gesloten deuren is
bevolen, bijwonen; de voorzitter die de politie van de rechtszitting uitoefent, kan evenwel
steeds alle personen die de orde verstoren, uit de zittingszaal laten verwijderen (Art. 190
Wetboek van Strafvordering; Art. 148 Grondwet 1994.)
13 oktober 2009
P.2009.0842.N
nr. 578
Onafhankelijke en onpartijdige rechter – Begrip – Toepassing.
De regel volgens dewelke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, zoals
neergelegd in de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R., wordt miskend wanneer de
beslissing wordt gewezen of medegewezen door een rechter van wie terecht kan worden
gevreesd dat hij in dat opzicht niet de vereiste waarborgen biedt; een gebrek aan
onpartijdigheid van de rechter valt niet af te leiden uit de omstandigheid dat diezelfde
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magistraat gelijktijdig te oordelen had, eensdeels, in de echtscheidingsprocedure tussen
partijen en, anderdeels, in een andere kamer van dat rechtscollege bij de behandeling van
de burgerlijke gevolgen van een strafklacht van een van de partijen tegen de andere
wegens opzettelijke slagen en verwondingen
22 december 2009
P.2009.0946.N
nr. 778

RECHTERLIJKE TUCHT
Tuchtonderzoek – Tuchtoverheid – Persoon van minstens gelijke rang.
Doordat er in een rechtscollege of korps nooit "een persoon van minstens gelijke rang"
aan die van de korpschef bestaat, kan de bepaling dat ook zodanige persoon het door deze
korpschef, bevoegde tuchtoverheid, met betrekking tot de feiten die in aanmerking komen
om te worden gestraft met een lichte straf, te voeren tuchtonderzoek, kan voeren, enkel
beogen dat dit tuchtonderzoek ook gevoerd kan worden door een persoon van minstens
dezelfde rang als degene tegen wie de tuchtprocedure is ingesteld (Art. 411 Gerechtelijk
Wetboek.)
20 april 2009
D.2009.0001.N
nr. 257
Tuchtonderzoek – Onregelmatigheid – Nationale tuchtraad – Advies.
Wanneer het advies van de Nationale Tuchtraad mede is verleend door een lid dat niet
aanwezig was op de zitting waarop een lid van een rechtbank van eerste aanleg, tegen wie
het tuchtonderzoek werd ingesteld, werd gehoord, vernietigt het Hof, dat in verenigde
kamers uitspraak doet over het hoger beroep van de betrokkene tegen de beslissing die
hem een zware straf oplegt, dat advies en maakt het de zaak opnieuw aanhangig bij de
Nationale Tuchtraad, anders samengesteld, om een nieuw advies te geven, dat hij aan het
Hof zal overmaken
20 april 2009
D.2009.0001.N
nr. 257
Vervolging – Schorsing – Ordemaatregel.
Aangezien het nemen van de ordemaatregel van schorsing van een wegens misdaad of
wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde rechter, voor de duur van de vervolging en tot de
eindbeslissing is genomen op gespannen voet staat met het vermoeden van onschuld, kan
hij enkel worden genomen wanneer het voorwerp van het strafrechterlijk of
tuchtrechtelijk onderzoek ernstige feiten betreft en wanneer de goede werking van de
dienst eraan in de weg staat dat de betrokkene nog verder zijn functie zou uitoefenen; dit
moet worden afgewogen aan het vertrouwen dat de rechtzoekenden moeten kunnen
hebben in diegenen die belast zijn met een rechtsprekende functie en die boven iedere
verdenking horen te staan. (Art. 406, § 1, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
17 september 2009
D.2009.0016.N
nr. 509
Ontvankelijkheid – Vervolging – Conclusie – Voorafgaand verhoor – Ordemaatregel.
Het aan een ordemaatregel voorafgaand verhoor van een wegens misdaad of wanbedrijf of
tuchtrechtelijk vervolgde rechter impliceert het recht om een conclusie te nemen; de
beschikking, houdende de ordemaatregel, die een conclusie niet ontvankelijk verklaart is
nietig. (Art. 406, § 1 Gerechtelijk Wetboek.)
17 september 2009
D.2009.0016.N
nr. 509
Hoger beroep – Vervolging – Beoordeling – Hof van Cassatie – Devolutieve werking –
Beschikking – Ordemaatregel.
Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep tegen de beschikking, houdende
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een ordemaatregel van een wegens misdaad of wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde
rechter dient het Hof, nadat het deze beschikking heeft vernietigd, zelf te oordelen over de
grond van de zaak. (Artikelen 406, § 1, en 415, §§ 3 en 13 Gerechtelijk Wetboek.)
17 september 2009
D.2009.0016.N
nr. 509
Verplichting – Verlenging – Vervolging – Redenen – Voorafgaand verhoor – Oproeping –
Schorsing – Ordemaatregel.
Omdat een in het belang van de dienst genomen ordemaatregel van schorsing van een
rechter uit zijn ambt, ingeval hij wegens een misdaad of een wanbedrijf of tuchtrechtelijk
wordt vervolgd, een uitzonderlijk karakter vertoont en de wetgever de bevoegde overheid
heeft willen verplichten de toestand van maand tot maand opnieuw te evalueren, moet de
betrokkene, tot waarborg van het recht van verdediging, worden gehoord telkens wanneer
een verlenging van de schorsing wordt overwogen en dient de oproeping hiertoe de
redenen te vermelden die aanleiding geven tot de maatregel tot verlenging. (Artikelen
406, § 1, en 423, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2009
D.2009.0018.N
nr. 609
Vervolging – Bekrachtiging – Voorlopige ordemaatregel – Duur – Schorsing.
Naar aanleiding van de bekrachtiging van een, ten aanzien van een wegens misdaad of
wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde rechter, bij uiterst dringende omstandigheden of
bij betrapping op heterdaad genomen voorlopige ordemaatregel, gaat de duur van de
schorsing, die, afgezien van de mogelijkheid van verlenging van maand tot maand,
maximaal een maand kan bedragen, in vanaf de uitspraak van de bekrachtigde
beschikking. (Art. 406, § 1 Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2009
D.2009.0019.N
nr. 679
Afwezigheid – Vervolging – Bekrachtiging – Voorlopige ordemaatregel – Inhouding van
wedde – Verzwaring – Redenen.
De beschikking tot bekrachtiging van een, ten aanzien van een wegens misdaad of
wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde rechter, bij uiterst dringende omstandigheden of
bij betrapping op heterdaad genomen voorlopige ordemaatregel, die bovendien een
inhouding van de wedde oplegt, zonder dat deze facultatieve maatregel op enigerlei wijze
werd gemotiveerd, zodat het recht van verdediging van de betrokkene werd miskend, is
onregelmatig en dus nietig (Artikelen 406, § 1 en 423, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2009
D.2009.0019.N
nr. 679
Andere feiten – Geoorloofdheid – Vervolging – Bekrachtiging – Voorlopige
ordemaatregel – Oproeping – Schorsing.
De beschikking tot bekrachtiging van een, ten aanzien van een wegens misdaad of
wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde rechter, bij uiterst dringende omstandigheden of
bij betrapping op heterdaad genomen voorlopige ordemaatregel, die werd genomen op
grond van feiten, die niet werden vermeld in de oproeping om na het toepassen van deze
ordemaatregel onverwijld gehoord te worden, waaromtrent niet blijkt dat de rechter werd
gehoord, zodat zijn recht van verdediging werd miskend, is onregelmatig en dus nietig.
(Artikelen 406, § 1 en 423, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2009
D.2009.0019.N
nr. 679
Geoorloofdheid – Vervolging – Andere maatregel – Bekrachtiging – Voorlopige
ordemaatregel – Schorsing.
Naar aanleiding van de bekrachtiging van een, ten aanzien van een wegens misdaad of
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wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde rechter, bij uiterst dringende omstandigheden of
bij betrapping op heterdaad genomen voorlopige ordemaatregel, kan geen andere
maatregel worden opgelegd dan deze van de bekrachtigde beschikking. (Art. 406, § 1
Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2009
D.2009.0019.N
nr. 679
Tuchtoverheid –
Ordemaatregel.

Tuchtprocedure

–

Beoordelingsbevoegdheid

–

Schorsing

–

De schorsing bij ordemaatregel, in het belang van de dienst, van diegene tegen wie een
tuchtprocedure is ingesteld, is een mogelijkheid waarvan de bevoegde tuchtoverheid kan
gebruik maken; zij kan oordelen dergelijke maatregel niet te nemen, omdat ze onder meer
het verdere tuchtonderzoek wil afwachten of omdat zij het niet in het belang van de dienst
acht of omdat zij voorkeur geeft aan andere maatregelen, zoals een andere dienstregeling
voor de betrokkene. (Art. 406, eerste en tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
24 november 2009
D.2009.0001.N
nr. 686
Tuchtsanctie – Evenredigheids– en proportionaliteitsbeginsel – Vereiste.
Het evenredigheids– en proportionaliteitsbeginsel vereisen dat tussen de feiten en de
opgelegde tuchtsanctie een redelijk verband van evenredigheid zou bestaan. (Art. 405
Gerechtelijk Wetboek.)
24 november 2009
D.2009.0001.N
nr. 686

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
Evenredigheidsbeginsel – Strafzaken.
In strafzaken bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "van evenredigheid"
14 januari 2009
P.2008.1860.F

nr. 32

"Quod nullum est, nullum producit effectum" – "Wat nietig is, heeft geen enkele
uitwerking".
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "Quod nullum est, nullum producit effectum"
(Wat nietig is, heeft geen enkele uitwerking)
26 januari 2009
C.2005.0355.F
nr. 62
Identiteit van de feiten – Onwettigheid in het vroegere vonnis – Vonnis dat in kracht van
gewijsde is gegaan – Strafzaken – "Non bis in idem".
Naar een binnen de interne Belgische rechtsorde bestaand algemeen rechtsbeginsel en
krachtens artikel 14.7 IVBPR mag niemand door de strafrechter worden berecht of
bestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij vroeger reeds bij een kracht van gewijsde
gegaan vonnis is veroordeeld of vrijgesproken; aangezien overeenkomstig artikel 20
Gerechtelijk Wetboek middelen van nietigheid niet kunnen worden aangewend tegen
vonnissen en deze alleen kunnen worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet
bepaald, kan de omstandigheid dat het vroeger vonnis in zijn beoordeling van het
strafbare feit een onwettigheid zou hebben begaan, geen afbreuk doen aan de vaststelling
dat het een bepaalde feitelijke gedraging en zijn omstandigheden heeft beoordeeld.
3 februari 2009
P.2008.1742.N
nr. 90
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Onaantastbare beoordeling door de rechter – Identiteit van de feiten – Strafzaken – "Non
bis in idem".
Het komt de rechter toe in feite te oordelen of een beklaagde wordt vervolgd voor een
strafbaar feit waarvoor hij vroeger reeds bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis is
veroordeeld of vrijgesproken; zijn oordeel daaromtrent is, in beginsel, onaantastbaar en
het Hof toetst alleen of de maatstaven die de rechter bij zijn beoordeling in aanmerking
neemt, zijn beslissing wettig kunnen verantwoorden. (Art. 14.7 Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
3 februari 2009
P.2008.1742.N
nr. 90
Identiteit van de feiten – Strafzaken – "Non bis in idem".
Met hetzelfde strafbaar feit wordt niet enkel de wettelijke telastlegging maar ook de
erdoor beoogde werkelijke feitelijke gedraging en zijn omstandigheden bedoeld (Art.
14.7 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te
New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
3 februari 2009
P.2008.1742.N
nr. 90
Recht van verdediging – Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben beroepen –
Verwerping – Opdracht van de rechter – Verzoek tot taalwijziging – Burgerlijke zaken –
Taalgebruik in bestuurszaken.
De rechter aan wie de verweerder op grond van art. 7, § 1, Taalwet Gerechtszaken vraagt
dat de procedure in het Frans zou worden voortgezet, vermag dit verzoek niet te
verwerpen, zonder de partijen te hebben gehoord over zijn voornemen het verzoek tot
taalwijziging te kwalificeren als een verzoek gebaseerd op art. 7bis van diezelfde wet,
indien die rechtsgrond niet werd aangevoerd (Art. 7, § 1, en 7bis Wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
6 februari 2009
C.2008.0235.N
nr. 98
Administratieve rechtscolleges – Gezag van gewijsde – Beslissingen.
Het gezag van gewijsde dat verbonden is aan de beslissingen van administratieve
rechtscolleges is een algemeen rechtsbeginsel van administratief recht
6 februari 2009
C.2008.0296.N
nr. 99
Aard – Samenstelling van het rechtscollege – Verbod om tegelijkertijd rechter en partij in
een zelfde zaak te zijn.
Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand tegelijkertijd rechter en partij in
een zelfde zaak mag zijn, vormt een grondregel van de rechtsbedeling
12 februari 2009
C.2007.0518.F
nr. 117
Artikel 1134, derde lid, B.W. – Begrip – Rechtsmisbruik.
Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en
bedachtzaam mens; dit is inzonderheid het geval wanneer de veroorzaakte schade niet in
verhouding staat tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogt of verkregen heeft;
bij de beoordeling van de voorhanden zijnde belangen, moet de rechter rekening houden
met alle omstandigheden van de zaak (Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
9 maart 2009
C.2008.0331.F
nr. 182
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Recht van verdediging – Afwijzing van de vordering – Ambtshalve opgeworpen exceptie –
Burgerlijke zaken – Heropening van het debat.
Hoewel de rechter zo nodig de niet–ontvankelijkheid van de vordering wegens
afwezigheid van de overeenkomstig artikel 3 van de Hypotheekwet vereiste kantmelding
moet opwerpen, ontslaat dit hem er niet van toepassing te maken van artikel 774, tweede
lid Ger.W. teneinde aldus het recht van verdediging van de partijen te vrijwaren. (Art.
774, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
16 maart 2009
C.2008.0404.N
nr. 200
Doelstelling – Recht op eerbiediging van het gewettigd vertrouwen – Legaliteitsbeginsel –
Voorrang – Burgerlijke zaken – Beginsel van goed bestuur – Beperkingen – Recht op
rechtszekerheid.
De toepassing van de algemene rechtsbeginselen van het recht op rechtszekerheid en van
de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen, kan in de regel, een afwijking van de wet
niet verantwoorden (Art. 2 Gerechtelijk Wetboek.)
2 april 2009
C.2008.0343.F
nr. 232
Onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter.
Tenzij het tegendeel is bewezen, is de rechter onpartijdig en onafhankelijk; het volstaat
niet dat een partij beweert dat zij een subjectieve twijfel heeft omtrent de onpartijdigheid
of onafhankelijkheid van de rechter, om daaruit te besluiten dat het bewezen is dat er een
schijn van partijdigheid is of dat de rechter niet onafhankelijk en niet onpartijdig is
20 april 2009
D.2009.0001.N
nr. 257
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Vermoeden van onschuld – Gebrek
in een vorig arrest – Regeling van de rechtspleging – Miskenning van het vermoeden van
onschuld – Verwijzing naar het vonnisgerecht.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over de regeling van de
rechtspleging kan zij een gebrek herstellen dat voortvloeit uit de miskenning van het
vermoeden van onschuld in een vorig arrest, dat een verzoek tot het stellen van
aanvullende onderzoeksopdrachten verwerpt.
6 mei 2009
P.2009.0046.F
nr. 296
Verjaring – Verkorte termijn – Bezoldigingen – Rechtsvordering tot terugbetaling.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat de rechtsvorderingen tot terugbetaling van de
bezoldigingen aan een verkorte verjaringstermijn onderwerpt.
25 mei 2009
C.2007.0543.F
nr. 337
Recht van verdediging – Door de rechter vervangen redenen – Burgerlijke zaken –
Beschikkingsbeginsel.
De feitenrechter kan ambtshalve de door de partijen aangevoerde redenen vervangen, mits
hij geen enkel geschil opwerpt waarvan zij het bestaan hebben uitgesloten, zijn beslissing
uitsluitend grondt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd en het
voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij moet zodoende het recht van verdediging
eerbiedigen
28 mei 2009
C.2008.0066.F
nr. 356
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Recht van verdediging – Door de rechter vervangen redenen – Burgerlijke zaken –
Beschikkingsbeginsel.
De feitenrechter kan ambtshalve de door de partijen aangevoerde redenen aanvullen, mits
hij geen enkel geschil opwerpt waarvan zij het bestaan hebben uitgesloten, zijn beslissing
uitsluitend grondt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd en het
voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij moet zodoende het recht van verdediging
eerbiedigen
28 mei 2009
C.2006.0248.F
nr. 355
Legaliteitsbeginsel – Strafwet – Wettigheidsbeginsel – Latere strafwet die de op een geval
van toepassing zijnde strafwet onnauwkeurig – Vereiste – Strafzaken.
Het wettigheidbeginsel in strafzaken, dat vereist dat de strafwet wordt geformuleerd in
bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop hij een gedrag
aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is, wordt niet miskend enkel
doordat op het ogenblik van de uitspraak een latere wet de strafwet onnauwkeurig heeft
geherformuleerd (Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14 Grondwet 1994; 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.)
2 juni 2009
P.2009.0071.N
nr. 366
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering.
Het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet–uitvoering laat toe dat de
contractant, zonder tussenkomst van de rechter, overgaat tot het opschorten van de
uitvoering van de eigen verbintenissen
24 september 2009
C.2008.0346.N
nr. 524
Vermoeden van onschuld – Verwerping – Verweermiddel – Strafzaken.
De verwerping van een verweermiddel als ongeloofwaardig, miskent als dusdanig het
vermoeden van onschuld niet dat door art. 6.2 E.V.R.M. wordt gewaarborgd (Art. 6.2
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
7 oktober 2009
P.2008.1893.F
nr. 560
Appelrechter – Tuchtrechtelijke vervolging – Toetsingsbevoegdheid – Recht op een
onpartijdige rechter.
Het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een onpartijdige rechter vereist dat de
appelrechter, aan wie een volledige toetsingsbevoegdheid wordt geboden en die de zaak
zelf kan berechten, de rechtmatigheid van de procedure gevolgd in eerste aanleg zou
onderzoeken wanneer een partij hem dit vraagt. (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
22 oktober 2009
D.2009.0003.N
nr. 608
Tuchtstraf – Toepasselijkheid – Non bis in idem – Strafrechtelijke veroordeling voor
dezelfde feiten.
"Ne bis in idem", dat inhoudt dat een beklaagde niet tweemaal voor dezelfde feiten kan
vervolgd worden, is niet dienend wanneer de beklaagde voor hetzelfde feit, enerzijds het
voorwerp uitmaakt van een tuchtprocedure en, anderzijds, strafrechtelijk wordt vervolgd;
de omstandigheid dat de opgelegde tuchtstraf, in voorkomend geval, als een "straf" moet
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worden beschouwd in de zin van artikel 6 E.V.R.M. doet daaraan niet af
24 november 2009
P.2009.0965.N

nr. 692

Rechterlijk gewijsde – Miskenning – Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" –
Strafzaken – Gezag van gewijsde.
Het feit dat er ten laste van eenzelfde persoon twee veroordelingen bestaan die deze niet
kan aanvechten en die op hetzelfde feit betrekking hebben, schept een toestand die
onverenigbaar is met het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem"; het is niet vereist dat
de eerste beslissing kracht van gewijsde heeft op het ogenblik dat de tweede rechter
uitspraak moet doen; het volstaat dat dit het geval is op het ogenblik dat de tweede
beslissing voor wettigheidtoezicht aan het Hof wordt voorgelegd.
2 december 2009
P.2009.1581.F
nr. 715
Toepassing.
Algemene rechtsbeginselen mogen door de rechter in een welbepaalde zaak niet worden
toegepast indien die toepassing onverenigbaar zou zijn met de wil van de wetgever.
4 december 2009
C.2008.0072.F
nr. 717
Personele gevolgen van het huwelijk en het huwelijksvermogensstelsel – Geen
huwelijkscontract – Wet van de nationaliteit der echtgenoten – Wet van de eerste
echtelijke verblijfplaats – Burgerlijke zaken.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de personele gevolgen van het
huwelijk en het huwelijksvermogensstelsel, wanneer er geen huwelijkscontract is,
onderworpen zijn aan de wet van de nationaliteit van de echtgenoten indien deze een
gemeenschappelijke nationaliteit hebben op het ogenblik van het huwelijk, en bij
ontstentenis daarvan, aan de wet van hun eerste echtelijke verblijfplaats.
4 december 2009
C.2008.0214.F
nr. 718
Miskenning – Rechtmatig vertrouwen – Vertrouwensbeginsel of rechtszekerheidsbeginsel
– Voorwaarde – Inkomstenbelastingen.
Het rechtszekerheidsbeginsel, dat bindend is voor de belastingadministratie, houdt in dat
de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste
gedrags– of beleidsregel van de overheid zodat de door de overheid opgewekte
gerechtvaardigde verwachtingen van de burger in de regel moeten worden gehonoreerd;
de burger kan evenwel niet verwachten dat het bestuur tegen de wettelijke regels in, over
de jaren heen een onregelmatige boekhouding als bewijskrachtig zou blijven beschouwen
10 december 2009
F.2008.0038.N
nr. 736
Overtuiging van de belastingsplichtige – Toepassing van de wet – Door aanschrijvingen
van de administratie gewekte schijn – Recht op rechtszekerheid.
Het recht op rechtszekerheid impliceert niet dat de belastingplichtige de toepassing van
een met de wet strijdige regeling kan eisen door zich te beroepen op de door de
aanschrijvingen van de administratie gewekte schijn, daar die schijn bij hem niet de
gewettigde overtuiging heeft kunnen wekken dat de administratie afzag van de strikte
toepassing van de wet
18 december 2009
F.2008.0056.F
nr. 765
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Wettelijkheidsbeginsel – Verplichting – Belastingadministratie – Beginsel van goed
bestuur – Recht op rechtszekerheid.
De beginselen van goed bestuur, die het recht op rechtszekerheid omvatten, zijn bindend
voor de belastingadministratie; zij moet de wet toepassen en het staat haar niet vrij om
afstand te doen van de verplichting om de wettelijk verschuldigde belasting vast te stellen
18 december 2009
F.2008.0056.F
nr. 765
Afstand van een recht.
Afstand van recht is een eenzijdige rechtshandeling, die niet door de wederpartij moet
worden aanvaard; afstand van recht wordt niet vermoed en kan alleen worden afgeleid uit
feiten die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn
24 december 2009
C.2009.0024.N
nr. 788

RECHTSBIJSTAND
Cassatieberoep – Personen bevoegd om cassatieberoep in te stellen.
Uit de artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsmiddelen die
kunnen worden aangewend tegen de beslissingen inzake rechtsbijstand, blijkt dat alleen
de procureur–generaal bij het hof van beroep cassatieberoep kan instellen en zulks
uitsluitend wegens overtreding van de wet
17 februari 2009
P.2009.0015.N
nr. 132
Cassatieberoep – Provincie– en gemeentebelastingen – Tussenkomst van advocaat –
Vormen – Belastingzaken – Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen.
Vermits inzake de vestiging en invordering van de provincie– en gemeentebelastingen het
verzoekschrift houdende voorziening in cassatie en het antwoord op de voorziening door
een advocaat mogen worden ondertekend en dienvolgens voor het instellen van het
cassatieberoep in dit geschil de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie
niet vereist is (Art. 378 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 667, 675, 676,
677 en 682 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 10, 11 en 12 Wet 24 dec. 1996.)
22 juli 2009
G.2009.0137.N
nr. 458
Artikel 674bis, Gerechtelijk Wetboek – Rechtsbijstand met het oog op het verkrijgen van
afschriften van stukken uit het dossier.
Artikel 674bis, Gerechtelijk Wetboek, dat betrekking heeft op het recht van hij die
onvermogend is om rechtsbijstand te krijgen teneinde afschrift van stukken van een
dossier te verkrijgen, heeft geen uitstaan met het recht bepaald in artikel 2, eerste lid,
koninklijk besluit van 20 januari 1936 tot vereenvoudiging van sommige vormen van de
strafvordering ten opzichte van de gedetineerde, voor de gedetineerde veroordeelde om
verzet te doen door een verklaring afgelegd aan de directeur van de strafinrichting
wanneer hij niet in het bezit is van het vereiste bedrag om de kosten van de akte van
gerechtsdeurwaarder te dekken.
22 september 2009
P.2009.1303.N
nr. 516
Artikelen 664 en 665, Gerechtelijk Wetboek.
De artikelen 664 en 665, Gerechtelijk Wetboek, die betrekking hebben op de
rechtsbijstand, waarop zij die onvermogend zijn recht hebben, bevatten geen algemeen
rechtsbeginsel houdende het recht op kosteloosheid van de akten van rechtspleging voor
onvermogenden.
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22 september 2009

P.2009.1303.N

nr. 516

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand – K.B. 18 december 2003 – Volledige of
gedeeltelijke kosteloosheid van de bijstand – Toepassingsgebied.
Het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de
rechtsbijstand is genomen ter uitvoering van de artikelen 508/13 en 676 Gerechtelijk
Wetboek, welke betrekking hebben op de juridische tweedelijnsbijstand en de
rechtsbijstand en is enkel van toepassing op zij die onvermogend zijn als bedoeld in die
bepalingen; hieruit volgt dat die bepalingen geen verband houden met het recht bepaald in
artikel 2, eerste lid, koninklijk besluit van 20 januari 1936 tot vereenvoudiging van
sommige vormen van de strafvordering ten opzichte van de gedetineerde, voor de
gedetineerde veroordeelde om verzet te doen door een verklaring afgelegd aan de
directeur van de strafinrichting wanneer hij niet in het bezit is van het vereiste bedrag om
de kosten van de akte van gerechtsdeurwaarder te dekken.
22 september 2009
P.2009.1303.N
nr. 516

RECHTSMISBRUIK
Artikel 1134, derde lid, B.W. – Begrip.
Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en
bedachtzaam mens; dit is inzonderheid het geval wanneer de veroorzaakte schade niet in
verhouding staat tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogt of verkregen heeft;
bij de beoordeling van de voorhanden zijnde belangen, moet de rechter rekening houden
met alle omstandigheden van de zaak (Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
9 maart 2009
C.2008.0331.F
nr. 182

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
Door partijen aangevoerde feiten en redenen – Ambtshalve aanvullen der redenen –
Opdracht van de rechter.
De rechter vermag de door de partijen tot staving van hun vordering voorgedragen
redenen ambtshalve aan te vullen, op voorwaarde dat hij geen geschil opwerpt waarvan de
partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij zich enkel baseert op
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd en dat hij noch het voorwerp, noch de
oorzaak van de vordering wijzigt (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
15 mei 2009
C.2008.0029.N
nr. 319
Verklaring – Tegenstrijdigheid in de redenen – Bewezen feiten – Strafrechtelijke
omschrijving – Zelfde, niet bewezen verklaarde feiten – Gelijktijdige beslissing – Andere
strafrechtelijke omschrijving – Wil van de rechter – Begrip – Strafzaken.
Ofschoon het tegenstrijdig is om tegelijkertijd dezelfde feiten bewezen te verklaren onder
de ene strafrechtelijke omschrijving en niet bewezen onder een andere, kan de grief
inzake tegenstrijdigheid worden afgewezen wanneer de redengeving van de beslissing
geen enkele twijfel laat bestaan over de wil van de rechter om de vervolgde persoon
uitsluitend voor één kwalificatie te veroordelen, zodat de anders omschreven feiten op
kennelijk overtollige wijze niet bewezen worden verklaard. (Art. 149 Grondwet 1994.)
3 juni 2009
P.2008.1732.F
nr. 370
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GEEN CONCLUSIE
Schuldigverklaring aan misdrijf.
Bij ontstentenis van conclusies is een strafvonnis wettig gemotiveerd wanneer het de
beklaagde schuldig verklaart aan het in de bewoordingen van de strafwet omschreven en
voldoende gepreciseerd strafbare feit
20 januari 2009
P.2008.1092.N
nr. 48
Veroordeling – Eindarrest – Hof van assisen – Motivering.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, is het veroordelend arrest van het hof
van assisen, ook wat de schuld betreft, regelmatig met redenen omkleed wanneer het,
zoals hier, de vaststelling bevat dat de jury bevestigend heeft geantwoord op de vragen
over de ten laste gelegde misdrijven die in de bewoordingen van de wet zijn omschreven
en waarvan alle bestanddelen zijn aangegeven (Art. 149 Gerechtelijk Wetboek.)
27 januari 2009
P.2008.1677.N
nr. 69
Recht van verdediging – Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben beroepen –
Verwerping – Opdracht van de rechter – Verzoek tot taalwijziging – Taalgebruik in
bestuurszaken.
De rechter aan wie de verweerder op grond van art. 7, § 1, Taalwet Gerechtszaken vraagt
dat de procedure in het Frans zou worden voortgezet, vermag dit verzoek niet te
verwerpen, zonder de partijen te hebben gehoord over zijn voornemen het verzoek tot
taalwijziging te kwalificeren als een verzoek gebaseerd op art. 7bis van diezelfde wet,
indien die rechtsgrond niet werd aangevoerd (Art. 7, § 1, en 7bis Wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
6 februari 2009
C.2008.0235.N
nr. 98
Veroordeling – Eindarrest – Hof van assisen – Motivering.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, is het veroordelend arrest van het hof
van assisen, ook wat de schuld betreft, regelmatig met redenen omkleed wanneer het,
zoals hier, de vaststelling bevat dat de jury bevestigend heeft geantwoord op de vragen
over de ten laste gelegde misdrijven die in de bewoordingen van de wet zijn omschreven
en waarvan alle bestanddelen zijn aangegeven (Art. 149 Gerechtelijk Wetboek.)
10 maart 2009
P.2009.0006.N
nr. 187
Beslissing die een wetsbepaling
toepassingsvoorwaarden vervuld zijn.

toepast

–

Geen

vaststelling

dat

de

Een wetsbepaling wordt niet geschonden wanneer de rechter die ze toepast, niet vaststelt
dat alle voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn (Art. 149 Grondwet 1994.)
26 maart 2009
C.2008.0051.F
nr. 219
Redengeving – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Geestesstoornis op het ogenblik
van de feiten.
Het hof van assisen dat op de koelbloedigheid en de vastberadenheid wijst waarvan de
beschuldigde in de tenuitvoerlegging van haar misdaden blijk heeft gegeven, geeft aldus
de reden aan waarom het geen geestesstoornis in aanmerking heeft genomen die de dader
ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden op het ogenblik van de feiten.
6 mei 2009
P.2009.0166.F
nr. 297
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Redengeving – Hof van assisen – Toepassing van de Wet Bescherming Maatschappij –
Geestesstoornis op het ogenblik van het vonnis.
Het hof van assisen dat vaststelt dat uit de houding van de eiseres een gemis aan
verantwoordelijkheidsbesef blijkt, dat zij kan verhelpen door tijdens het uitzitten van haar
straf aan zichzelf te werken, geeft aldus de redenen aan waarom de
toepassingsvoorwaarden Wet Bescherming Maatschappij niet verenigd zijn.
6 mei 2009
P.2009.0166.F
nr. 297
Motiveringsplicht – Verplichte bijkomende straf – Straf.
De verplichting om de straf met redenen te omkleden is niet toepasselijk op de straf die de
wet oplegt zonder de rechter vrijheid van keuze te laten; het hof van assisen dat de
beschuldigde tot levenslange opsluiting veroordeelt dient de bijkomende straffen die
automatisch met deze veroordeling samengaan, niet met redenen te omkleden
6 mei 2009
P.2009.0166.F
nr. 297
Herstel – Burgerlijke rechtsvordering – Schade – Motivering in rechte.
Wanneer de strafrechter alleen nog over de burgerlijke rechtsvordering uitspraak moet
doen, beslist hij regelmatig over de aansprakelijkheid van de beklaagde, wanneer hij
artikel 1382 B.W. vermeldt en de bestanddelen van het misdrijf waaruit hij voor de
beklaagde de fout afleidt die de schade, waarvan het herstel wordt gevorderd, heeft
veroorzaakt (Artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering; Art. 149 Grondwet
1994.)
3 juni 2009
P.2009.0212.F
nr. 371
Stedenbouw – Geen verweer omtrent de rechtsgeldigheid van de dwangsom –
Motiveringsplicht van de rechter – Herstelvordering van het bevoegde bestuur.
Geen wettelijke bepaling vereist dat bij ontstentenis van elk verweer over de
rechtsgeldigheid van de door het bestuur gevorderde dwangsom in stedenbouwzaken, de
rechter zijn beslissing op dit punt in het bijzonder zou motiveren.
9 juni 2009
P.2009.0023.N
nr. 383
Verplichting – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Motivering – Artikel 6, E.V.R.M..
Naar luid van een arrest Hof Mensenrechten van 13 jan. 2009, in zake Richard Taxquet
tegen het Koninkrijk België, houdt het recht op een eerlijke behandeling van de zaak dat
bij art. 6.1 E.V.R.M. is gewaarborgd, voor het hof van assisen de verplichting in om in
zijn uitspraak over de beschuldiging melding te maken van de overwegingen die de jury
overtuigd hebben van de schuld of onschuld van de beschuldigde alsook de concrete
redenen te vermelden waarom op alle vragen ja of neen werd geantwoord
10 juni 2009
P.2009.0547.F
nr. 392
Verplichting – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Artikelen 342 en 348, Sv. –
Motivering – Artikel 6, E.V.R.M. – Toepassing.
Wegens het gezag van gewijsde dat het interpreterend arrest van het Hof Mensenrechten
van 13 jan. 2009 thans heeft en de voorrang, op het intern recht, van de internationale
rechtsregel die vervat is in een door België geratificeerd verdrag, is het Hof verplicht de
artikelen 342 en 348 Sv. buiten toepassing te laten, in zoverre deze de regel vastleggen die
het Europees Hof thans heeft veroordeeld en volgens welke de verklaring van de jury niet
met redenen moet worden omkleed.
10 juni 2009
P.2009.0547.F
nr. 392
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Verplichting – Draagwijdte – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Anonieme
getuigenis – Motivering – Artikel 6, E.V.R.M..
De bevestiging alleen door het hof van assisen, dat de eiser schuldig is aan doodslag en
dat er geen grond is om hem daarvan te verschonen, drukt de concrete redenen niet uit
waarom de door de eiser betwiste kwalificatie bewezen werd verklaard en stelt het Hof
niet in staat na te gaan of met name de veroordeling op doorslaggevende wijze gegrond is
op de anonieme getuigenis tegen de beschuldigde, dan wel of zij steun vindt in andere
bewijsmiddelen die de voormelde getuigenverklaring overeenkomstig art. 341, derde lid,
Sv., staven.
10 juni 2009
P.2009.0547.F
nr. 392
Hof van assisen – Schuldigverklaring – Opzettelijke doodslag – Verzwarende
omstandigheid van voorbedachte rade – Motivering.
Aangezien het hof van assisen, door te oordelen dat het slachtoffer negen messteken
werden toegebracht volgens een beredeneerd plan, vermeldt dat de tijdspanne tussen de
beslissing om te doden en de handeling, zoals blijkt uit de materiële feiten waarvan niet
wordt betwist dat zij hebben plaatsgevonden, de eiser in staat heeft gesteld zijn plan te
doen rijpen, was laatstgenoemde aldus in staat om de concrete reden te begrijpen waarom
bevestigend op de vraag betreffende de verzwarende omstandigheid van voorbedachte
raad werd geantwoord
10 juni 2009
P.2009.0425.F
nr. 391
Verplichting – Draagwijdte – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Opzettelijke
doodslag – Door de beschuldigde toegegeven feiten – Motivering.
Wanneer uit de akte van verweer die in het debat is overgelegd blijkt dat de eiser heeft
toegegeven dat hij zijn partner heeft vermoord en heeft aanvaard zich voor die daad te
verantwoorden, terwijl hij blijft beweren dat hij het niet had gepland en uit de stukken van
de rechtspleging niet blijkt dat hij om een wijziging van de kwalificatie heeft verzocht via
een aanvullende vraag aan de jury, kan hij zich niet erover beklagen dat hij onwetend
werd gelaten van de redenen waarom hij schuldig werd bevonden aan een door hem
toegegeven doodslag
10 juni 2009
P.2009.0425.F
nr. 391
Verplichting – Draagwijdte – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Opzettelijke
doodslag – Verzwarende omstandigheid van voorbedachte rade – Motivering – Artikel 6,
E.V.R.M..
De motiveringsvereiste van het verdict, die samengaat met het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak dat door art. 6.1 E.V.R.M. is gewaarborgd, verplicht het hof van
assisen dat de voorbedachte raad in aanmerking neemt, niet om de redenen uiteen te
zetten waarom de duur van de niet betwiste tijdspanne tussen het misdadig opzet en de
handeling volgens het hof volstaat om de conclusie te rechtvaardigen die het eruit haalt
10 juni 2009
P.2009.0425.F
nr. 391
Toepasselijke bepalingen – Wijziging – Misdrijf – Reis zonder geldig vervoerbewijs –
Vermelding in het vonnis – Werking van de wet in de tijd – Spoorvervoer.
Om een beklaagde te veroordelen omdat hij op 11 december 2006 zonder geldig
vervoerbewijs met de trein heeft gereisd, moet het vonnis niet alleen de artikelen 3 en 10,
K.B. 4 april 1895 vermelden, opgeheven bij K.B. 13 juni 2008, in werking getreden op 14
augustus 2008, maar ook de bepalingen van K.B. 20 december 2007, in werking getreden
op dezelfde datum, dat voor een dergelijk misdrijf naar de correctionele straffen verwijst
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die in artikel 3, wet 12 april 1835, en artikel 1, wet 6 maart 1818, zijn bepaald.
2 september 2009
P.2009.0338.F

nr. 466

Bijkomende straf van ontzetting van rechten – Geen vermelding van het desbetreffende
artikel.
Het niet vermelden van het artikel waarop de veroordeling tot de bijkomende straf van
ontzetting van rechten is gegrond, levert op zich geen schending van art. 195, eerste lid,
Sv. op, aangezien de straf in deze bepaling niet dezelfde is als die welke op het
tenlastegelegde feit staat (Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
30 september 2009
P.2009.0709.F
nr. 537
Verplichting – Draagwijdte – Schuldigverklaring – Verweer dat een
rechtvaardigingsgrond of grond van niet–toerekenbaarheid aanvoert – Motivering – Hof
van assisen.
Het veroordelend arrest dat verzachtende omstandigheden aanneemt die met name
voortvloeien uit de jeugdige leeftijd van de beschuldigde en de straf met redenen
omkleedt, met name rekening houdend met haar onvolwassen persoonlijkheid maar ook
met haar vastberadenheid om de feiten te plegen waartoe zij had besloten, en tegelijkertijd
de nadruk legt op de noodzaak om de beschuldigde te doen inzien dat "de aan het leven
inherente moeilijkheden deel uitmaken van de te voorziene gebeurtenissen in het
menselijk bestaan, maar geenszins het gebruik van geweld, inzonderheid extreem geweld,
rechtvaardigt om deze te overwinnen", wijst erop dat het hof van assisen rekening heeft
gehouden met de ontreddering van de eiseres, en sluit tegelijkertijd uit dat die van aard
was om haar misdaad te rechtvaardigen
14 oktober 2009
P.2009.1196.F
nr. 582
Verplichting – Draagwijdte – Schuldigverklaring – Verweer dat de verschoningsgrond
uitlokking aanvoert – Motivering – Hof van assisen.
Het veroordelend arrest dat overweegt dat eisers echtgenote "zonder verweer" was, dat hij
haar ter dood heeft gebracht om te beletten dat zij zich aan zijn macht zou onttrekken
terwijl zij "alle reden had om te ontsnappen aan het geweld dat hij haar opdrong" en dat
de eventuele aan het slachtoffer verweten fouten niet werden aangetoond, vermeldt de
redenen die de jury ertoe hebben gebracht om de verschoningsgrond uitlokking niet in
aanmerking te nemen
14 oktober 2009
P.2009.1005.F
nr. 581
Verplichting – Redengeving – Vermelding – Gegevens.
De burgerlijke rechter dient, bij gebrek aan conclusie, niet alle gegevens te vermelden die
zijn antwoord naar recht verantwoorden (Art. 149 Grondwet 1994.)
11 december 2009
C.2009.0332.F
nr. 740
Motivering van de strafmaat – Draagwijdte van de motiveringsplicht – Meerdere
beklaagden.
De feitenrechter bepaalt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de wet, op een
wijze die beknopt mag zijn maar nauwkeurig moet zijn, de redenen van zijn keuze voor de
strafmaat die hij in verhouding acht tot de zwaarte van de bewezen verklaarde misdrijven
en de individuele strafwaardigheid van elke beklaagde, zonder dat hij de redenen dient op
te geven waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot een gelijke straf veroordeelt (Art.
195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
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15 december 2009

P.2009.1447.N

nr. 749

OP CONCLUSIE
Verwerping – Aanvraag om uitstel.
Het arrest dat oordeelt dat de bestraffing die het oplegt een juiste en afdoende bestraffing
vormt gelet op de ernst en de omvang van de feiten en rekening houdend met het
strafrechtelijk verleden van de beklaagde, antwoordt aldus op de conclusie van de
beklaagde die op grond van allerlei omstandigheden een mildere straf vroeg (Art. 195
Wetboek van Strafvordering.)
3 februari 2009
P.2008.1021.N
nr. 88
Neerlegging van conclusies door partijen – Volledige herneming van de zaak voor een
andere zetel – Niet–herneming van de conclusies.
Indien een zaak volledig wordt hernomen voor andere rechters dan deze die eerst van de
zaak kennis hebben genomen, moeten in de regel de partijen hun conclusies ook
hernemen voor de nieuw samengestelde zetel, maar de enige sanctie op de niet–
herneming van de conclusies, is dat de nieuwe rechter die niet expliciet moet
beantwoorden; de niet–herneming van conclusies is evenwel vreemd aan de
bewijslevering, die niet geschiedt op grond van een conclusie maar onder meer op basis
van stukken die aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen (Art. 149 Grondwet
1994.)
17 maart 2009
P.2008.1623.N
nr. 201
Bewijslevering – Neerlegging van conclusies door partijen – Volledige herneming van de
zaak voor een andere zetel – Niet–herneming van de conclusies – Andere stukken die aan
de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen – Onderscheid.
Indien een zaak volledig wordt hernomen voor andere rechters dan deze die eerst van de
zaak kennis hebben genomen, moeten in de regel de partijen hun conclusies ook
hernemen voor de nieuw samengestelde zetel, maar de enige sanctie op de niet–
herneming van de conclusies, is dat de nieuwe rechter die niet expliciet moet
beantwoorden; de niet–herneming van conclusies is evenwel vreemd aan de
bewijslevering, die niet geschiedt op grond van een conclusie maar onder meer op basis
van stukken die aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen (Art. 149 Grondwet
1994.)
17 maart 2009
P.2008.1623.N
nr. 201
Verplichting tot antwoord – Onderzoeksgerechten.
Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die geen
uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvordering, maar dit doet geen afbreuk aan
de verplichting van het onderzoeksgerecht te antwoorden op de conclusie van de
inverdenkinggestelde
31 maart 2009
P.2009.0352.N
nr. 225
Eindarrest – Uitspraak op de strafvordering – Loutere verwijzing naar de verklaring van
de jury – Afwezigheid van motivering van de afwijzing van de aangevoerde
verschoningsgrond van – Motivering – Hof van assisen.
Het arrest van het hof van assisen dat de beschuldigde tot straf wegens doodslag
veroordeelt "gezien de verklaring van de rechtsprekende jury op de haar gestelde vragen",
motiveert aldus niet waarom de beschuldigde schuldig wordt verklaard aan doodslag en
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waarom de door hem aangevoerde verschoningsgrond van de uitlokking niet werd
aangenomen; dergelijke schuldigverklaring beantwoordt niet aan de vereisten van artikel
6.1, E.V.R.M.
19 mei 2009
P.2009.0250.N
nr. 330
Gezagsverhouding – Bestanddelen – Voorwaarden – Tegengesteld gegeven – Geen
tegenstrijdigheid – Arbeidsovereenkomst.
Wanneer het arrest beslist dat de daarin vermelde gegevens, afzonderlijk of samen
beschouwd, niet verenigbaar zijn met een aannemingsovereenkomst, vormt het bestaan
van een ander gegeven, dat hieraan wel is tegengesteld maar geen weerslag heeft op de
andere gegevens, waarvan elk op zich volstaat om de beslissing tot erkenning van het
bestaan van een gezagsverhouding te verantwoorden, geen tegenstrijdigheid die tot
cassatie kan leiden.
25 mei 2009
S.2008.0082.F
nr. 338
Motiveringsplicht – Weigering – Verzoek tot opschorting van de uitspraak van de
veroordeling.
Door in concreto naar de ernst van de feiten te verwijzen en te vermelden dat de
beklaagde de dood van twee personen heeft veroorzaakt door zijn onaangepaste snelheid,
namelijk door te rijden tegen de maximumsnelheid die voor een vrachtwagen toegestaan
is op de autosnelweg, ofschoon wegens algemene ijzel een dergelijke snelheid geenszins
verantwoord was, en door daaraan toe te voegen dat een verval van het recht tot sturen de
eiser het besef kan bijbrengen hoe onverantwoord een dergelijk rijgedrag wel is,
beantwoorden de appelrechters de conclusie van de eiser door de redenen te vermelden
waarom zij hem het voordeel van de opschorting van de uitspraak niet hebben willen
toekennen (Art. 3, vierde lid Probatiewet, gewijzigd bij Wet 10 feb. 1994.)
27 mei 2009
P.2009.0016.F
nr. 350
Ontvankelijkheid – Gemis aan belang – Hoger beroep van de voorlopig bewindvoerder –
Hoger beroep van de beschermde persoon – Geen antwoord.
De appelrechter die, om vergeefs bekritiseerde redenen, beslist dat het in naam van de
beschermde persoon ingestelde hoger beroep van de voorlopig bewindvoerder
ontvankelijk is, hoeft niet meer te antwoorden op de conclusie waarin de niet–
ontvankelijkheid van het door de beschermde persoon in persoon ingestelde hoger beroep
aangevoerd wordt, daar dat verweer, dat slechts het logisch gevolg was van de
aangevoerde niet–ontvankelijkheid van het hoger beroep van de voorlopig bewindvoerder,
zonder belang was geworden.
15 juni 2009
C.2008.0299.F
nr. 405
Afwezigheid van redenen.
De beslissing zonder enige motivering op een bepaald punt maakt de controle op de
wettigheid van het bestreden arrest onmogelijk, zodat dit arrest in zoverre dient te worden
vernietigd (Art. 149 Grondwet 1994.)
17 september 2009
C.2008.0219.N
nr. 508
Ontvankelijkheid – Vervolging – Conclusie – Voorafgaand verhoor – Ordemaatregel.
Het aan een ordemaatregel voorafgaand verhoor van een wegens misdaad of wanbedrijf of
tuchtrechtelijk vervolgde rechter impliceert het recht om een conclusie te nemen; de
beschikking, houdende de ordemaatregel, die een conclusie niet ontvankelijk verklaart is
nietig. (Art. 406, § 1 Gerechtelijk Wetboek.)
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17 september 2009

D.2009.0016.N

nr. 509

Afwezigheid – Vervolging – Bekrachtiging – Voorlopige ordemaatregel – Inhouding van
wedde – Verzwaring – Redenen.
De beschikking tot bekrachtiging van een, ten aanzien van een wegens misdaad of
wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde rechter, bij uiterst dringende omstandigheden of
bij betrapping op heterdaad genomen voorlopige ordemaatregel, die bovendien een
inhouding van de wedde oplegt, zonder dat deze facultatieve maatregel op enigerlei wijze
werd gemotiveerd, zodat het recht van verdediging van de betrokkene werd miskend, is
onregelmatig en dus nietig (Artikelen 406, § 1 en 423, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2009
D.2009.0019.N
nr. 679
Draagwijdte – Motiveringsplicht van de rechter – Partij die een afwijking vraagt van het
basisbedrag – Geen specifiek verweer – Rechtsplegingsvergoeding.
Wanneer een partij een afwijking van het basisbedrag van de op te leggen
rechtsplegingsvergoeding vraagt zonder daarover een specifiek verweer te voeren,
miskent de rechter de motiveringsplicht niet door zonder opgave van redenen het
basisbedrag op te leggen.
15 december 2009
P.2009.0850.N
nr. 745
Tegenstrijdigheid in de redenen – Vaagheid van de formule.
De reden van de rechters die, na een eigen redenering te hebben ontwikkeld, oordelen dat
zij " in die omstandigheden de oordeelkundige redenering van de eerste rechter bijtreden "
kan, gelet op de vaagheid van die formule, niet gelden als een reden van de bestreden
beslissing en levert als dusdanig ook geen element van tegenstrijdigheid op. (Art. 149
Grondwet 1994.)
24 december 2009
C.2008.0570.N
nr. 787

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN
Beschikking
tot
verwijzing
en
buitenvervolgingstelling
–
Minderjarige
inverdenkinggestelde op het ogenblik van de feiten – Correctionele rechtbank – Vonnis
van onbevoegdverklaring – Raadkamer.
Wanneer, enerzijds, een beschikking van de raadkamer een inverdenkinggestelde wegens
verschillende misdrijven, die niet in artikel 36bis Jeugdbeschermingswet zijn opgesomd,
naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, en gezegd heeft dat er geen grond is om
hem wegens een ander misdrijf te vervolgen, zonder voorafgaande toepassing van artikel
57bis van deze wet, terwijl de inverdenkinggestelde op het ogenblik van de feiten de volle
leeftijd van achttien jaar niet had bereikt en, anderzijds, de correctionele rechtbank zich
onbevoegd heeft verklaard om van de strafvordering tegen die inverdenkinggestelde
kennis te nemen, gaat het Hof na of tegen de beschikking van de raadkamer alsnog een
rechtsmiddel openstaat, of het vonnis kracht van gewijsde heeft en of de vaststelling van
de correctionele rechtbank juist lijkt; in bevestigend geval, vernietigt het de beschikking
van de raadkamer in zoverre zij uitspraak doet inzake die inverdenkinggestelde en
verwijst het de aldus beperkte zaak naar de bevoegde procureur des Konings (Art. 526
Wetboek van Strafvordering; Artikelen 36, 4°, 36bis en 57bis Wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming.)
11 maart 2009
P.2009.0021.F
nr. 193
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Verwerping van de samenhang door het vonnisgerecht – Verwijzing naar de bevoegde
procureur des Konings – Verwijzing naar de correctionele rechtbank – Verwijzing voor
misdrijven waarvoor de politierechtbank en de correctionele rechtbank – Vernietiging
van de verwijzingsbeschikking wat de misdrijven betreft waarvoor de samenhang is
verworpen – Raadkamer.
Wanneer het hof van beroep, dat tijdens de rechtspleging in hoger beroep tegen het vonnis
van de correctionele rechtbank, ingevolge een beschikking van de raadkamer kennis
neemt van misdrijven, die behoren tot de bevoegdheid van de politierechtbank, op grond
van hun samenhang met misdrijven die behoren tot de bevoegdheid van de correctionele
rechtbank, de samenhang verwerpt en zich bijgevolg onbevoegd verklaart voor de
misdrijven die omwille van de samenhang naar dit vonnisgerecht verwezen werden,
vernietigt het Hof, dat kennisneemt van een verzoek tot regeling van rechtsgebied, de
beschikking van de raadkamer in zoverre de beklaagde wegens deze laatste misdrijven
naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, waarna het de aldus beperkte zaak naar
de bevoegde procureur des Konings verwijst (Art. 525 Wetboek van Strafvordering.)
17 maart 2009
P.2009.0127.N
nr. 203
Wegverkeer – Slagen en verwondingen – Onopzettelijk doden.
Wanneer de raadkamer de beklaagde naar de correctionele rechtbank heeft verwezen
wegens onopzettelijke doodslag naar aanleiding van een verkeersongeval,
alcoholintoxicatie, rijden in staat van dronkenschap en vluchtmisdrijf, en de correctionele
rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om van het geheel van de feiten kennis te
nemen op grond dat deze tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoren, vernietigt
het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied en op grond van de vaststelling dat
tegen de beschikking van de raadkamer alsnog geen rechtsmiddel openstaat, dat het
vonnis van de correctionele rechtbank kracht van gewijsde heeft en dat de
politierechtbank kennisneemt van de misdrijven omschreven in de wetten en
verordeningen op het wegverkeer alsook van de wanbedrijven omschreven in de artikelen
418 tot 420 Sw., wanneer de doding, de slagen en verwondingen het gevolg zijn van een
verkeersongeval, de beschikking van de raadkamer, in zoverre deze de beklaagde naar de
correctionele rechtbank verwijst, en verwijst het de zaak naar de raadkamer van dezelfde
rechtbank, anders samengesteld (Artikelen 418 tot 420 Strafwetboek; Artikelen 525 en
526 Wetboek van Strafvordering; Art. 138, 6° en 6°bis Wetboek van Strafvordering.)
25 maart 2009
P.2008.1836.F
nr. 216

REGISTRATIE (RECHT VAN)
Draagwijdte – Vaststelling – Verkoopwaarde van een pand – Door de ontvanger
gevorderde controleschatting – Akkord tussen de koper van het pand en de ontvanger –
Bewijsmiddel.
Uit de artikelen 185, eerste lid, 189, 190, eerste lid, 191, eerste en tweede lid, 192, eerste
lid, en 197, tweede lid, W. Reg., kan niet worden afgeleid dat, wanneer de ontvanger van
het registratierecht verklaard heeft de in artikel 189 van dat wetboek bedoelde
controleschatting te willen vorderen, die schatting het enige toelaatbare wettige
bewijsmiddel is dat de verkoopwaarde van een pand kan aantonen en dat dit bewijs niet
kan volgen uit een akkoord tussen de koper van het pand en de ontvanger, zodat hij kan
afzien van de schatting.
19 maart 2009
F.2007.0069.F
nr. 207
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Uitsluiting – Vermindering wegens bescheiden woning – Bezit van een tot woning
bestemd onroerend goed.
Onder een onroerend goed dat tot bewoning is bestemd in de zin van artikel 54, derde lid,
W. Reg., wordt in het algemeen spraakgebruik een onroerend goed verstaan dat dient tot
bewoning zonder dat vereist is dat het reeds effectief kan bewoond worden (Art. 53,
eerste lid, 2°, en derde lid Wetboek registratierechten.)
15 oktober 2009
F.2008.0073.N
nr. 588
Verplichting – Prejudicieel geschil – Grondwettelijk Hof – Wetboek van registratie–,
hypotheek– en griffierechten – Hof van Cassatie.
Krachtens artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 is het Hof ertoe
verplicht het Grondwettelijk Hof de vraag te stellen of artikel 62, eerste lid, van het
Wetboek van registratie–, hypotheek– en griffierechten, in samenhang met artikel 44 van
dat wetboek, indien het aldus wordt uitgelegd dat het uitsluitend van toepassing is op de
bij authentieke akte gedane verkopen, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt
door een onderscheid in behandeling te maken tussen de personen die beroepshalve
onroerende goederen kopen om ze te verkopen, naargelang de onderhandse akte waarbij
zij een onroerend goed kopen al dan niet ter registratie wordt aangeboden voor het
verlijden van de authentieke koopakte
30 oktober 2009
F.2008.0066.F
nr. 632

RETRIBUTIE
Aard – Invordering – Gemeente – Heffing die (niet) als retributie kan worden beschouwd.
Uit de bepalingen van de artikelen 170, § 4, en 173 van de Grondwet volgt dat een door
de gemeente opgelegde heffing die niet als een retributie kan worden beschouwd, als een
belasting moet worden aangemerkt en dus ook overeenkomstig de vormen bepaald voor
de invorderingen van belastingen moet geïnd worden; uit die bepalingen volgt
daarentegen niet dat de door de gemeente opgelegde heffing die als retributie kan worden
beschouwd, moet worden geïnd overeenkomstig de vormen bepaald voor de invordering
van belastingen. (Artikelen 170, § 4, en 173 Grondwet 1994.)
29 oktober 2009
C.2008.0608.N
nr. 628

RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOM
Uitsluiting – Classificatie van de kavels – Cultuur– en bedrijfswaarde – Elementen zonder
verband met de cultuur– en bedrijfswaarde – Elementen niet in aanmerking genomen –
Toewijziging van de kavels aan de eigenaars – Elementen in aanmerking genomen –
Verkoops– of vermogenswaarde.
Onder voorbehoud van de minder– of meerwaarden die het gevolg kunnen zijn van het
feit dat er in of op de geruilde gronden elementen met een eigen waarde kunnen
voorkomen, heeft de wetgever gewild dat bij ruilverkavelingsverrichtingen, die enkel in
het belang van de landbouw geschieden, de waarde van die uitsluitend voor
landbouwdoeleinden bestemde gronden zelf zou worden geraamd op grond van criteria
die met deze bestemming samenhangen en uitgesloten heeft dat de verkoops– of
vermogenswaarde ervan in aanmerking zou kunnen worden genomen (Artikelen 28, 1°,
35, 36, 41 47 en 51, § 2 Wet 12 juli 1976; Art. 1, eerste en tweede lid Wet 22 juli 1970.)
2 oktober 2009
C.2009.0383.F
nr. 551

SAMENHANG
Persoonlijke bevoegdheid – Beslissing tot onttrekking – Correctionaliseerbare misdaad of
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wanbedrijf – Bevoegd vonnisgerecht – Kamer van de jeugdrechtbank, met bijzondere
samenstelling, bestaande uit drie rechters – Vervolgingen tegen een minderjarige en
tegen meerderjarigen – Jeugdrechtbank – Strafzaken – Jeugdbescherming – Samenhang.
Feiten die tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank behoren, kunnen niet samenhangend
zijn met feiten waarvoor de correctionele rechtbank bevoegd is, aangezien samenhang
veronderstelt dat een zelfde rechter bevoegd is om over alle hem voorgelegde feiten
uitspraak te doen
4 november 2009
P.2009.1390.F
nr. 637

SCHIP. SCHEEPVAART
Zeeschip – Bewarend beslag op zeeschip.
Als "zeeschip", waarop het specifiek stelsel van bewarend beslag van toepassing is, moet
worden beschouwd, ieder vaartuig dat geschikt is om de zee te bevaren en daartoe
bestemd is, ook al wordt het niet gebruikt of is het niet bestemd tot enige winstgevende
verrichting van scheepvaart op de zeewateren, zoals bedoeld in artikel 1 van de Zeewet;
de in dit artikel gegeven omschrijving van het begrip zeeschip is immers niet van
toepassing op de bepalingen van het Ger. W. betreffende het bewarend beslag op
zeeschepen en binnenschepen; het schip, dat door beschadigingen zijn bestemming voor
de zeevaart definitief heeft verloren, kan niet meer worden beschouwd als een zeeschip
(Artikelen 1468 en 1469 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 1, 2, 3.)
27 februari 2009
C.2007.0036.N
nr. 162
Vereisten – Bewarend beslag op zeeschip.
Het specifiek stelsel van bewarend beslag op een zeeschip, waarbij, na verlof van de
bevoegde rechterlijke autoriteit, op grond van de loutere allegatie van een zeevordering op
een zeeschip bewarend beslag kan worden gelegd, impliceert dat het schip op ogenblik
van het beslag als een zeeschip kan worden beschouwd; de omstandigheid dat het schip
op het ogenblik van het ontstaan van een zeevordering een zeeschip was, belet niet dat het
later definitief verlies van deze hoedanigheid, het leggen van een bewarend scheepsbeslag
op dit schip in de weg staat (Artikelen 1468 en 1469 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 1,
2, 3.)
27 februari 2009
C.2007.0036.N
nr. 162

SCHULDVERGELIJKING
Zwakke weggebruiker – Geoorloofd karakter – Schuldvordering op de verzekeraar –
Schuldvordering op de zwakke weggebruiker, zijn verzekerde – Verzekeraar – W.A.M.–
verzekering.
De rechter die heeft geoordeeld dat zowel het verhaal dat de verzekeraar op de zwakke
weggebruiker, zijn verzekerde, uitoefent op grond van artikel 25, 3°, b) van de
modelverzekeringsovereenkomst "B.A. Auto" als het verhaal dat de verzekerde op zijn
verzekeraar uitoefent op grond van artikel 29bis W.A.M.–wet gegrond zijn en vervolgens
weigert schuldvergelijking toe te passen tussen de bedragen die het aan elk van de partijen
toekent, verantwoordt zijn beslissing naar recht (Art. 29bis,§ 4, tweede lid thans Wet 21
nov. 1989.)
2 oktober 2009
C.2008.0200.F
nr. 549
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SCHULDVERNIEUWING
Wil om de schuldvernieuwing tot stand te brengen – Voornemen om de schuld te
vernieuwen – Begrip – Bewijs.
De wil van de partijen om de schuld te vernieuwen, kan worden afgeleid uit de
vaststelling van een belangrijke wijziging van een essentieel bestanddeel van de
overeenkomst (Artikelen 1271 en 1273 Burgerlijk Wetboek.)
23 maart 2009
C.2008.0098.F
nr. 211

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN
ONOPZETTELIJK DODEN
Verkeersovertreding – Onopzettelijke doding of verwondingen veroorzaakt door een
verkeersovertreding – Verjaring van de strafvordering – Onopzettelijke doding of
verwondingen – Fout.
Wanneer een beklaagde wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding of verwondingen
veroorzaakt door een verkeersovertreding, verbiedt de verjaring van de desbetreffende
strafvordering niet dat de rechter, die vaststelt dat het in de artikelen 418 e.v. Sw.
bedoelde wanbedrijf op zichzelf niet is verjaard, de feiten die het verjaarde misdrijf
opleveren, in aanmerking neemt als de in de voormelde bepalingen strafbaar gestelde fout.
(Artikelen 418 tot 420 Strafwetboek.)
4 februari 2009
P.2008.1466.F
nr. 91
Bestanddelen van het misdrijf.
De artikelen 418 tot 420 Sw. zijn van toepassing zodra de dader, zonder het oogmerk om
de persoon van een ander aan te randen, een fout heeft begaan waaruit voor iemand
lichamelijk letsel is voortgevloeid (Artikelen 418 tot 420 Strafwetboek.)
4 februari 2009
P.2008.1466.F
nr. 91
Fout die lichamelijk letsel heeft veroorzaakt – Samenlopende fout van de getroffene –
Bestanddelen van het misdrijf.
De artikelen 418 tot 420 Sw. zijn toepasselijk zodra de dader, zonder het oogmerk om de
persoon van een ander aan te randen, een fout heeft begaan waardoor iemand lichamelijk
letsel heeft opgelopen; de samenlopende fout van de getroffene wist de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid niet uit van de dader, zonder wiens fout de schade zich niet zou
hebben voorgedaan.
11 februari 2009
P.2008.1527.F
nr. 115
Wegverkeer – Bevoegdheid.
Wanneer de doding en/of de onopzettelijke slagen en verwondingen die de beklaagde
worden tenlastegelegd, het gevolg lijken te zijn van een verkeersongeval, is de
correctionele rechtbank niet bevoegd om kennis ervan te nemen (Artikelen 418 tot 420
Strafwetboek; Art. 138, 6° en 6°bis Wetboek van Strafvordering.)
25 maart 2009
P.2008.1836.F
nr. 216
Oorzakelijk verband tussen de fout en de geleden schade – Verkeersongeval –
Bestanddelen.
Anders dan artikel 420 Strafwetboek, zoals het thans van kracht is, vereiste artikel 420bis
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Strafwetboek, dat bij wet van 20 juli 2005 is opgeheven, dat een oorzakelijk verband niet
alleen diende te bestaan tussen de fout en de letsels, maar tevens tussen de fout en het
ongeval zelf.
9 december 2009
P.2009.0982.F
nr. 729

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN
OPZETTELIJK DODEN
Foltering.
De tenlastelegging foltering hangt niet af van de veelheid van de feiten, noch van het
voortduren ervan in de tijd; de wet straft autonoom gewelddaden die gekenmerkt worden
door de ernst van de handeling, in zoverre deze getuigt van volledig misprijzen voor het
individu en de hevigheid van het opzettelijk aan het slachtoffer toegebrachte leed (Art.
417bis, 1° Strafwetboek.)
4 februari 2009
P.2008.1776.F
nr. 92
Palliatieve zorg – Schuldig verzuim.
Palliatieve zorg sluit niet uit dat bij onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die geen
verband houden met de gediagnosticeerde kwalen, toch nog hulp moet geboden worden
26 mei 2009
P.2009.0032.N
nr. 344
Wet Gezondsheidsberoepen – Schuldig verzuim.
Het in artikel 422bis, Strafwetboek beoogde schuldig verzuim is algemeen en houdt geen
verband met de reglementering van bepaalde beroepscategorieën zoals onder meer
bepaald in de Wet Gezondheidsberoepen; de rechter mag bij de beoordeling van het
schuldig verzuim wel rekening houden met de opleiding van diegene die schuldig verzuim
wordt ten laste gelegd
26 mei 2009
P.2009.0032.N
nr. 344
Verplichting – Draagwijdte – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Opzettelijke
doodslag – Verzwarende omstandigheid van voorbedachte rade – Motivering – Artikel 6,
E.V.R.M..
De motiveringsvereiste van het verdict, die samengaat met het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak dat door art. 6.1 E.V.R.M. is gewaarborgd, verplicht het hof van
assisen dat de voorbedachte raad in aanmerking neemt, niet om de redenen uiteen te
zetten waarom de duur van de niet betwiste tijdspanne tussen het misdadig opzet en de
handeling volgens het hof volstaat om de conclusie te rechtvaardigen die het eruit haalt
10 juni 2009
P.2009.0425.F
nr. 391
Hof van assisen – Schuldigverklaring – Opzettelijke doodslag – Verzwarende
omstandigheid van voorbedachte rade – Motivering.
Aangezien het hof van assisen, door te oordelen dat het slachtoffer negen messteken
werden toegebracht volgens een beredeneerd plan, vermeldt dat de tijdspanne tussen de
beslissing om te doden en de handeling, zoals blijkt uit de materiële feiten waarvan niet
wordt betwist dat zij hebben plaatsgevonden, de eiser in staat heeft gesteld zijn plan te
doen rijpen, was laatstgenoemde aldus in staat om de concrete reden te begrijpen waarom
bevestigend op de vraag betreffende de verzwarende omstandigheid van voorbedachte
raad werd geantwoord
10 juni 2009
P.2009.0425.F
nr. 391
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Verplichting – Draagwijdte – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Opzettelijke
doodslag – Door de beschuldigde toegegeven feiten – Motivering.
Wanneer uit de akte van verweer die in het debat is overgelegd blijkt dat de eiser heeft
toegegeven dat hij zijn partner heeft vermoord en heeft aanvaard zich voor die daad te
verantwoorden, terwijl hij blijft beweren dat hij het niet had gepland en uit de stukken van
de rechtspleging niet blijkt dat hij om een wijziging van de kwalificatie heeft verzocht via
een aanvullende vraag aan de jury, kan hij zich niet erover beklagen dat hij onwetend
werd gelaten van de redenen waarom hij schuldig werd bevonden aan een door hem
toegegeven doodslag
10 juni 2009
P.2009.0425.F
nr. 391
Opzettelijke slagen en verwondingen.
Om een beklaagde te veroordelen wegens slagen, moet de rechter niet noodzakelijk een
bewezen letsel vaststellen; het volstaat dat dit letsel een mogelijk gevolg lijkt van het
gebruikte geweld. (Artikelen 392, 398 en 399 Strafwetboek.)
7 oktober 2009
P.2009.0723.F
nr. 561

SOCIALE ZEKERHEID
ALGEMEEN
Verjaring – Aangifte van een schuldvordering in het faillissement – Hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de betaling van de sociale schulden – Stuiting – Beroep op niet–
geregistreerde aannemer – Schorsing.
Het indienen door een schuldeiser van zijn schuldvordering in het faillissement van een
hoofdelijke schuldenaar stuit de verjaring ten aanzien van alle hoofdelijke schuldenaars,
maar schorst vanaf dan enkel de verjaring tot de sluiting van het faillissement ten aanzien
van de failliet verklaarde hoofdelijke schuldenaar. (Art. 452 Wet 18 april 1851; Art. 24
Wet 8 aug. 1997; Artikelen 1206 en 2251 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 30bis, § 3, eerste
lid, en 42, eerste en derde lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
19 januari 2009
S.2008.0098.N
nr. 44
Verjaring – Schuldvordering van de RSZ – Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de
betaling van de sociale schulden – Aangetekende brief gericht aan de medecontractant
van de werkgever – Stuiting – Beroep op niet–geregistreerde aannemer.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat een aangetekende brief van de R.S.Z., gericht aan de
medecontractant van de werkgever tot gevolg heeft dat de verjaring van de
schuldvordering tegen deze medecontractant wordt gestuit, berust op een onjuiste
rechtsopvatting. (Artikelen 30bis, § 3, eerste lid, en 42, eerste en derde lid Wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
19 januari 2009
S.2008.0099.N
nr. 45
Socialezekerheidsinstellingen – Sociaal verzekerde – Mededeling uit eigen beweging –
Bijkomende informatie – Verplichtingen – Handvest van de sociaal verzekerde.
De verplichting van de socialezekerheidsinstelling om uit eigen beweging aan de sociaal
verzekerde bijkomende informatie te verstrekken die nodig is voor de behandeling van
zijn verzoek of het behoud van zijn rechten, hangt niet af van de voorwaarde dat die
verzekerde haar vooraf schriftelijk heeft verzocht om hem informatie over zijn rechten en
verplichtingen te geven (Art. 3, eerste lid Wet 11 april 1995; Art. 2, eerste lid Wet 19
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dec. 1997.)
23 november 2009

S.2007.0115.F

nr. 685

WERKNEMERS
Vermoeden van voltijdse tewerkstelling – Onregelmatige deeltijdse tewerkstelling.
Het in artikel 22ter van de R.S.Z.–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 voorafgaande 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.)
16 februari 2009
S.2008.0132.N
nr. 128
Vermindering – Socialezekerheidsbijdragen werkgever – Vordering tot terugbetaling van
ten onrechte ontvangen voordelen – Doel van de maatregel.
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat artikel 6, eerste lid van de wet van 3 april 1995, onder
meer tot doel heeft te verhinderen dat een loutere wijziging van de werkgever zonder
enige reële werkgelegenheidsschepping, recht geeft op het voordeel van de in artikel 2, §
1, van die wet bepaalde maatregel. (Art. 2, § 1, eerste lid en 6, eerste lid Wet 3 april
1995.)
16 februari 2009
S.2008.0071.N
nr. 127
Vermindering – Overdracht van personeel – Socialezekerheidsbijdragen werkgever –
Vordering tot terugbetaling van ten onrechte ontvangen voordelen.
Onder "overdracht van personeel" in de zin van artikel 6, eerste lid van de wet van 3 april
1995 dient te worden verstaan, elke feitelijke overgang van personeel tussen werkgevers.
(Art. 6, eerste lid Wet 3 april 1995.)
16 februari 2009
S.2008.0071.N
nr. 127
Europees socialezekerheidsrecht – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Begrip "ambtenaar
of een met hem gelijkgestelde".
De vraag of het begrip "ambtenaar of een met hem gelijkgestelde" in artikel 13 tweede lid,
d), van de Verordening nr. 1408/71 verwijst naar de omschrijving die daaraan wordt
gegeven in het nationale stelsel van sociale zekerheid waarbij de betrokkene is
aangesloten en de vraag of een persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst
tewerkgesteld is door een werkgever uit de publieke sector en die op grond van het
nationale stelsel van sociale zekerheid voor sommige takken van sociale zekerheid
bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Verordening nr.1408/71 onderworpen is aan de
algemene sociale zekerheidsregeling voor werknemers, terwijl hij voor bepaalde andere
takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderworpen is aan een
bijzondere regeling voor ambtenaren, beschouwd dient te worden als een met ambtenaar
gelijkgestelde voor de toepassing van artikel 13, tweede lid, d), van de Verordening nr.
1408/71, kunnen slechts opgelost worden door een uitlegging van de Verordening nr.
1408/71 zodat het middel een vraag opwerpt die tot de uitsluitende bevoegdheid van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap behoort en het Hof ingevolge artikel 234,
derde lid, van het EG–Verdrag in de regel verplicht is aan het Hof van Justitie een
prejudiciële vraag te stellen
25 mei 2009
S.2008.0009.N
nr. 341
Registratiecommissie aannemers – Aanvragen tot registratie en verzoekschriften tot
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schrapping – Werking in de tijd.
De registratiecommissies ingesteld op basis van artikel 10 van het koninklijk besluit van
26 december 1998 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het
Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, blijven, minstens voor de afhandeling van de aanvragen tot
registratie en de verzoekschriften tot schrapping, waarover op 1 januari 2008 nog niet
definitief is beslist, na die datum voortbestaan en kunnen ook verder in rechte optreden.
(Art. 36 K.B. 27 dec. 2007.)
26 november 2009
C.2008.0619.N
nr. 701
Rechtspersoonlijkheid – Optreden in rechte – Registratiecommissie aannemers.
De registratiecommissie die per provincie beslist over de aanvragen tot registratie en de
verzoekschriften tot schrapping van de aannemers heeft rechtspersoonlijkheid en kan
alleen in rechte optreden. (Art. 12, § 5 K.B. 26 dec. 1998; Art. 703, eerste en tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
26 november 2009
C.2008.0619.N
nr. 701

ZELFSTANDIGEN
Aanvraag tot vrijstelling – Geviseerde vervallen bijdragen – Beslissing van de Commissie
voor vrijstelling.
Uit artikel 91, § 4, eerste lid van het koninklijk besluit van 19 december 1967, volgt dat de
enkele omstandigheid dat de aanvraag tot vrijstelling slechts de op het ogenblik van de
aanvraag vervallen bijdragen uitdrukkelijk viseert, niet inhoudt dat de Commissie voor
vrijstelling van bijdragen niet rechtsgeldig vrijstelling zou kunnen verlenen voor de
bijdragen die vervallen zijn tussen het ogenblik van de aanvraag en het ogenblik waarop
zij haar beslissing neemt. (Art. 91, § 4, eerste lid K.B. 19 dec. 1967.)
2 februari 2009
S.2008.0091.N
nr. 85

ALLERLEI
Inbreuk op artikel 35 R.S.Z.–Wet – Strafbare deelneming.
Alleen de in artikel 35, § 1, 1°, R.S.Z.–Wet vermelde personen en derden aan de
onderneming, kunnen worden veroordeeld als mededader van of medeplichtige aan het in
dit artikel bedoelde misdrijf
20 januari 2009
P.2008.0650.N
nr. 46
Inbreuk op artikel 12bis, § 1, 1°, Dimona–aangiftebesluit – Strafbare deelneming.
Alleen de in de artikelen 12,1°, a) en 2°, a) Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999, 12bis,
§1, 1° Dimona–aangiftebesluit, 35, §1, eerste lid, 1°, RSZ–Wet en 91quater, 1°,
Arbeidsongevallenwet vermelde personen en derden aan de onderneming, kunnen worden
veroordeeld als mededader van of medeplichtige aan de in deze artikelen bedoelde
misdrijven
19 mei 2009
P.2008.1528.N
nr. 328
Inbreuk op artikel 12, 1° a) en 2°, a) Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999 – Strafbare
deelneming.
Alleen de in de artikelen 12,1°, a) en 2°, a) Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999, 12bis,
§1, 1° Dimona–aangiftebesluit, 35, §1, eerste lid, 1°, RSZ–Wet en 91quater, 1°,
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Arbeidsongevallenwet vermelde personen en derden aan de onderneming, kunnen worden
veroordeeld als mededader van of medeplichtige aan de in deze artikelen bedoelde
misdrijven
19 mei 2009
P.2008.1528.N
nr. 328
Inbreuk op artikel 35, § 1, eerste lid, 1°, R.S.Z.–Wet – Strafbare deelneming.
Alleen de in de artikelen 12,1°, a) en 2°, a) Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999, 12bis,
§1, 1° Dimona–aangiftebesluit, 35, §1, eerste lid, 1°, RSZ–Wet en 91quater, 1°,
Arbeidsongevallenwet vermelde personen en derden aan de onderneming, kunnen worden
veroordeeld als mededader van of medeplichtige aan de in deze artikelen bedoelde
misdrijven
19 mei 2009
P.2008.1528.N
nr. 328
Inbreuk op artikel 91quater, 1°, Arbeidsongevallenwet – Strafbare deelneming.
Alleen de in de artikelen 12,1°, a) en 2°, a) Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999, 12bis,
§1, 1° Dimona–aangiftebesluit, 35, §1, eerste lid, 1°, RSZ–Wet en 91quater, 1°,
Arbeidsongevallenwet vermelde personen en derden aan de onderneming, kunnen worden
veroordeeld als mededader van of medeplichtige aan de in deze artikelen bedoelde
misdrijven
19 mei 2009
P.2008.1528.N
nr. 328
Solidariteitsbijdrage – Herstelwet 10 februari 1981 – Instelling van openbaar nut of
openbaar isntelling.
De Herstelwet van 10 februari 1981 bevat geen opsomming van instellingen die voor de
toepassing van deze wet beschouwd moeten worden als instellingen van openbaar nut of
openbare instellingen, evenmin verwijst deze wet naar regelgeving waarin een dergelijke
opsomming is opgenomen, zodat de omstandigheid dat een organisme niet voorkomt in
een lijst vermeld in artikel 1, A en B van de wet van 16 maart 1954, betreffende de
controle op sommige instellingen van openbaar nut, niet uitsluit dat zij voor de toepassing
van de Herstelwet als een instelling van openbaar nut of openbare instelling kan worden
beschouwd.
25 mei 2009
S.2008.0093.N
nr. 342
Solidariteitsbijdrage – Herstelwet 10 februari 1981 – Instelling van openbaar nut of
openbaar isntelling – Privaatrechtelijke vennootschap – Toepassing – Criteria.
Een organisme opgericht als privaatrechtelijke vennootschap kan als een instelling van
openbaar nut of openbare instelling worden beschouwd in de zin van artikel 1, § 3, c, van
de Herstelwet van 10 februari 1981 wanneer, ondanks haar private rechtsvorm, aan
voldoende criteria is voldaan om haar als zodanig te beschouwen; daaronder kunnen
onder meer in acht genomen worden de uitdrukkelijke kwalificatie door de regelgever, de
nagestreefde doelstelling van algemeen belang, de oprichting of erkenning door de
overheid, de eenzijdig verbindende beslissingsbevoegdheid en het voorhanden zijn van
een geëigende vorm van toezicht door de overheid, zonder dat aan al deze criteria dient
voldaan te zijn.
25 mei 2009
S.2008.0093.N
nr. 342
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SPORT
Recht van verdediging – Miskenning – Taak van de rechter – Voetbalwedstrijden –
Beroep bij de politierechtbank – Sportwedstrijden – Exceptie – Afwijzing van de
vordering – Administratieve sanctie – Inbreuk – Heropening van het debat – Veiligheid.
De rechter moet de heropening van het debat bevelen alvorens een vordering geheel of
gedeeltelijk af te wijzen op grond van een exceptie die partijen niet voor hem hadden
ingeroepen, zoals de miskenning van het recht van verdediging in een procedure tot het
opleggen van een administratieve sanctie op grond van de Wet van 21 dec. 1998
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Art. 774, tweede lid Gerechtelijk
Wetboek; Artikelen 26, §§ 1, 2 en 3, en 27 Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden.)
2 januari 2009
C.2007.0571.N
nr. 1

STAAT
Draagwijdte – Bevoegdheid – Maatregelen betreffende de ruimtelijke ordening en de
milieubescherming – Appreciatiebevoegdheid.
De wettigheid van de herstelvordering wordt mede bepaald door artikel 1 Eerste
Aanvullend Protocol E.V.R.M., waarvan het tweede lid bepaalt dat het recht op
ongestoord genot van een eigendom op geen enkele wijze het recht aantast dat een Staat
heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang,
zodat de Staat een ruime appreciatiebevoegdheid geniet bij het treffen van maatregelen
met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de milieubescherming en het aan de
overheden toekomt in te grijpen om te voorkomen dat de maatregelen die ze getroffen
hebben ter bescherming van de ruimtelijke ordening en het milieu, hun nut verliezen;
daartoe is het mogelijk dat het eigendomsrecht beperkt wordt, maar het gunstig gevolg
van de maatregel voor de goede ruimtelijke ordening dient evenredig te zijn tot de last die
eruit voorvloeit voor de overtreder
24 november 2009
P.2009.0278.N
nr. 689

STEDENBOUW
ALGEMEEN
Overschrijving op het hypotheekkantoor – Onjuiste omschrijving van het kadastraal
perceel waarop het onroerend goed gelegen is – Sanctie – Dagvaarding.
Daar de sanctie voor de niet–vermelding van de kadastrale omschrijving van het
onroerend goed dat het voorwerp is van het stedenbouwmisdrijf of van de identificatie
van de eigenaar ervan, alleen de mogelijkheid is voor de hypotheekbewaarder om de
overschrijving te weigeren, zijn er geen redenen de strafvordering niet ontvankelijk te
verklaren, als de overschrijving eenmaal heeft plaatsgehad; hetzelfde geldt wanneer de
vermelding in de dagvaarding van de kadastrale omschrijving of van de eigenaar verkeerd
zou zijn (Artikelen 84, 141 en 143 Hypotheekwet van 16 dec. 1851; Artikelen 146, 149, §
1, 150, 151 en 160 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
9 juni 2009
P.2009.0201.N
nr. 387
Draagwijdte – Maatregelen betreffende de ruimtelijke ordening en de milieubescherming
– Appreciatiebevoegdheid van de Staat.
De wettigheid van de herstelvordering wordt mede bepaald door artikel 1 Eerste
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Aanvullend Protocol E.V.R.M., waarvan het tweede lid bepaalt dat het recht op
ongestoord genot van een eigendom op geen enkele wijze het recht aantast dat een Staat
heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang,
zodat de Staat een ruime appreciatiebevoegdheid geniet bij het treffen van maatregelen
met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de milieubescherming en het aan de
overheden toekomt in te grijpen om te voorkomen dat de maatregelen die ze getroffen
hebben ter bescherming van de ruimtelijke ordening en het milieu, hun nut verliezen;
daartoe is het mogelijk dat het eigendomsrecht beperkt wordt, maar het gunstig gevolg
van de maatregel voor de goede ruimtelijke ordening dient evenredig te zijn tot de last die
eruit voorvloeit voor de overtreder
24 november 2009
P.2009.0278.N
nr. 689

VERKAVELING
Arrest – Raad van State – Verkavelingsvergunning – Nietigverklaring – Gezag van
gewijsde.
Arresten van de Raad van State die een administratieve handeling, zoals een
verkavelingsvergunning, vernietigen, hebben gezag van gewijsde erga omnes met
terugwerkende kracht
6 februari 2009
C.2008.0296.N
nr. 99
Raad van State – Verkavelingsvergunning – Nietigverklaring.
Uit de aard van de vernietiging van een administratieve beslissing, zoals de
nietigverklaring van een verkavelingsvergunning door de Raad van State, volgt dat de
vernietigde beslissing in de regel geacht wordt nooit te hebben bestaan, zodat de partijen
door de vernietiging van de beslissing terug in de toestand worden geplaatst van voor de
vernietigde beslissing
6 februari 2009
C.2008.0296.N
nr. 99

BOUWVERGUNNING
Vermoeden van vergunning – Tegenbewijs – Toelaatbaarheid.
Artikel 96, §4, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 stelt de toelaatbaarheid van het
bewijsmateriaal tot weerlegging van het vermoeden van vergunning niet afhankelijk van
zijn ontstaan binnen een bepaalde termijn vanaf het oprichten van de constructie; de
omstandigheid dat dit bewijsmateriaal wordt toegelaten ofschoon het dateert van na de
verjaring van het bouwmisdrijf of geruime tijd na de verwerving van het onroerend goed,
houdt geen miskenning in van het vermoeden van onschuld
22 december 2009
P.2009.0941.N
nr. 777
Vermoeden van vergunning – Exploot van dagvaarding wegens stedenbouwmisdrijf –
Tegenbewijs – Toelaatbaarheid.
Het weerlegbare vermoeden van artikel 96, §4, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999
berust op de afwezigheid van enig daarmee strijdig bewijsmateriaal, getuigen
uitgezonderd, waaruit het ontbreken van de vereiste vergunning kan worden afgeleid; een
exploot van dagvaarding wegens een stedenbouwmisdrijf kan dit vermoeden weerleggen,
ook al levert het als daad van vervolging op zich nog niet het materiële bewijs van het
stedenbouwmisdrijf; dit geldt evenzeer wanneer de dagvaarding dagtekent van na de
inwerkingtreding van voormeld artikel 96, §4, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999
22 december 2009
P.2009.0941.N
nr. 777
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SANCTIES
Bevel tot staking – Doel.
Het bevel tot onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van het gebruik
dat door de bevoegde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie
mondeling ter plaatse kan worden gegeven wanneer zij vaststellen dat dit werk, deze
handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146
Stedenbouwdecreet 1999, is een preventieve maatregel
(Art. 154, eerste lid
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
16 januari 2009
C.2006.0480.N
nr. 38
Bevel tot staking – Vordering tot opheffing – Beoordeling door de rechter.
De rechter beslist ten gronde over de vordering tot opheffing van het bevel tot
onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van het gebruik, bedoeld in
artikel 154, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, toetst hierbij het bevel op zijn externe en
interne wettigheid, en mag hierbij nagaan of het bevel een preventieve aard heeft dan wel
berust op een machtsoverschrijding. (Art. 154, eerste en zesde lid Stedenbouwdecreet
1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening.)
16 januari 2009
C.2006.0480.N
nr. 38

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE
Vordering tot herstel in de oorsponkelijke staat – Vaststelling van de overschrijding van
de redelijke termijn.
Artikel 13 E.V.R.M. houdt niet in dat wanneer de rechter vaststelt dat de in artikel 6.1
E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn is overschreden, het herstel waarop de strafrechtelijk
vervolgde beklaagde recht heeft, noodzakelijk bestaat in het verval van de vordering tot
herstel in de oorspronkelijke staat. (Artikelen 6.1 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 149 en
150 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
6 januari 2009
P.2008.0674.N
nr. 7
Herstel in de oorspronkelijke staat – Kwalificatie als straf in de zin van artikel 6.1
E.V.R.M. – Toepassing bij overschrijding van de redelijke termijn – Gevolg.
De vaststelling dat inzake stedenbouw een herstel in de oorspronkelijke staat een straf is
in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M, brengt enkel met zich mee dat de waarborgen van die
bepaling moeten worden in acht genomen; het blijft voor de strafrechter mogelijk, ook
wanneer hij vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, dit herstel te bevelen
teneinde de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf te doen ophouden en te voorkomen dat
de beklaagde het voordeel uit het door hem gepleegde misdrijf behoudt (Art. 6.1 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 149 en 150 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
6 januari 2009
P.2008.0674.N
nr. 7
Herstelvordering – Beoordeling door de rechter.
De rechter gaat na of de beslissing van de stedenbouwkundige inspecteur om een
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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.)
10 februari 2009
P.2008.1163.N
nr. 108
Herstelvordering – Wederrechtelijke constructies in strijd met de planologische
bestemming van het gebied – Herstelvordering enkel gesteund op de planologische
bestemming – Beoordeling door de rechter – Criterium.
Ook wanneer wederrechtelijke constructies in strijd zijn met de planologische
bestemming van het gebied kan de rechter, afhankelijk van de concrete omstandigheden
van de zaak, oordelen dat een herstelvordering die alleen op grond van de planologische
bestemming is gesteund, kennelijk onredelijk is en niet noodzakelijk is om de ruimtelijke
ordening te vrijwaren. (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.)
10 februari 2009
P.2008.1163.N
nr. 108
Herstelvordering – Beoordeling door de rechter.
Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat wordt
aangevochten, gaat de rechter in het bijzonder na of deze vordering niet kennelijk
onredelijk is: 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.)
10 februari 2009
P.2008.1163.N
nr. 108
Vroegere constructie – Vermoed vergunde toestand – Latere gewestplanbestemming –
Vroegere constructie geïntegreerd in nieuwe illegale constructie – Redelijk karakter van
de herstelvordering – Beoordeling door de rechter – Strijdigheid.
De omstandigheid dat de bestemming van de voordien bestaande constructie strijdig is
met de daaropvolgende gewestplanbestemming staat niet eraan in de weg dat de rechter
bij de beoordeling van het redelijk karakter van de vordering tot afbraak van de na het in
voege treden van dit gewestplan opgerichte, illegale constructies, rekening houdt met de
voordien vermoede vergunde toestand van de vorige constructie, zelfs wanneer zij in de
wederrechtelijke constructie is geïntegreerd en aldus één geheel uitmaakt.
17 februari 2009
P.2008.1541.N
nr. 129
Burgerlijke partij en bevoegd bestuur – Niet–overeenstemmende herstelvordering –
Rechter die oordeelt dat de herstelvordering van de burgerlijke partij het meest passend
is – Herstelvordering.
De rechter, die, op de gegronde redenen van goede plaatselijke ruimtelijke ordening die
hij vermeldt, de voorkeur geeft aan de maatregel van herstel in de oorspronkelijke staat
zoals gevorderd door de burgerlijke partij, eerder dan aan de meer indringende maatregel
van aanpassingswerken zoals gevorderd door het bevoegde bestuur, miskent niet het
opportuniteitsoordeel van deze overheid, maar verzoent haar wil tot het doen verdwijnen
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van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf met het rechtmatig belang van de burgerlijke
partij tot een herstel in natura van een door haar geleden schade. (Art. 150 Decr. Vl.
Parlement 18 mei 1999.)
17 februari 2009
P.2008.1585.N
nr. 130
Herstelvordering – Straf in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M. – Herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand.
De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke toestand een "straf" is in de zin van
artikel 6.1 EVRM, brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten worden
in acht genomen, waaronder de behandeling van de vordering binnen een redelijke
termijn; noch de artikelen 6 of 13 EVRM, noch artikel 14 IVBPR, noch enige andere
bepaling van die verdragen duiden de gevolgen aan die de rechter aan een door hem
vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden, zodat het aan de
rechter staat om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe te kennen omdat de
redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond van de concrete gegevens van de
zaak te oordelen in welke mate en onder welke voorwaarden die vermindering kan
worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel en meetbaar is (Art. 149, §
1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende
de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
17 februari 2009
P.2008.1587.N
nr. 131
Verplichting voor de rechter – Machtiging tot ambtshalve uitvoering – Burgerlijke partij
en bevoegd bestuur – Niet–overeenstemmende herstelvordering – Rechter die oordeelt dat
de herstelvordering van de burgerlijke partij het meest passend is – Herstelvordering.
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, ook wanneer de rechter de
voorkeur geeft aan de herstelmaatregel die de burgerlijke partij vordert
17 februari 2009
P.2008.1585.N
nr. 130
Herstelvordering – Beoordeling door de rechter – Herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand – Controle van de wettigheid – Criteria.
Krachtens artikel 159 Grondwet en 149, § 1, Stedenbouwdecreet 1999 heeft de rechter de
bevoegdheid om de gevorderde herstelmaatregel op zijn externe en interne wettigheid te
toetsen; de rechter gaat hierbij na of de herstelvordering steunt op motieven die de
ruimtelijke ordening betreffen en op een opvatting van de ruimtelijke ordening die niet
onredelijk is en hij moet bovendien ook nagaan of de last die voor de overtreder uit het
gevorderde herstel zou voortvloeien, opweegt tegen het voordeel dat hieruit voor de
ruimtelijke ordening zou ontstaan
17 februari 2009
P.2008.1587.N
nr. 131
Vordering voor het eerst gesteld in hoger beroep – Herstelvordering.
De herstelvordering, die toekomt aan het bevoegde bestuur en zonder wiens initiatief de
gerechtelijke overheid noch ambtshalve het herstel kan vorderen noch ambtshalve tot
herstel kan veroordelen, ligt niet virtueel besloten in de strafvordering en kan niet voor het
eerst in hoger beroep worden gesteld: het devolutief principe dat bepalend is voor de
aanleg in hoger beroep, sluit uit dat de rechter in hoger beroep meer zou kunnen dan de
eerste rechter. (Art. 149, § 1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; Artikelen 199 en
202 Strafwetboek.)
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10 maart 2009

P.2008.1604.N

nr. 186

Vorige staat – Bevel om de plaats in de vorige staat te herstellen.
Het herstel in de oorspronkelijke toestand houdt niet in dat de plaats noodzakelijk moet
worden hersteld in de materiële toestand die identiek is aan de toestand die vóór de
bouwovertreding bestond; dit herstel kan ook inhouden dat de illegale constructie volledig
of gedeeltelijk wordt afgebroken ook al stond er voor de bouwovertreding op die plaats
een andere constructie (Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
21 april 2009
P.2008.1817.N
nr. 263
Draagwijdte – Vordering ingediend vooraleer de Hoge Raad voor het Herstelbeleid
advies kon verlenen – Advies verleend op vrijwillig verzoek van de rechter –
Herstelvordering.
Wanneer de herstelvordering door het bevoegde bestuur werd ingediend vooraleer de
Hoge Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting ervan en goedkeuring van
zijn 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
(Artikelen 149, § 1, 153, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
21 april 2009
P.2008.1817.N
nr. 263
Hoger beroep van het openbaar ministerie – Herstelvordering.
Voor zover het bestuur bij het parket een herstelvordering inzake stedenbouw formuleert,
neemt het openbaar ministerie bij het uitoefenen van de strafvervolging deze
herstelvordering waar voor de strafrechter, zodat, indien het openbaar ministerie hoger
beroep instelt "tegen alle schikkingen op strafgebied", ook de herstelvordering aanhangig
is in hoger beroep
5 mei 2009
P.2008.1853.N
nr. 293
Eenparigheid – Herstelvordering – Aard van de maatregel – Gevolg.
De beslissing van de strafrechter die de beklaagde op vordering van de
stedenbouwkundige inspecteur beveelt de plaats in de vorige toestand te herstellen of het
strijdige gebruik te staken, is geen straf naar Belgisch recht maar een maatregel van
burgerlijke aard; het voorschrift van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering is op deze
beslissing noch op de dwangsom die de appelrechter eraan toevoegt, toepasselijk
5 mei 2009
P.2008.1853.N
nr. 293
Straf in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M. – Herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand – Herstelvordering.
De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijk toestand een "straf" is in de zin van
artikel 6.1 E.V.R.M., brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten
worden in acht genomen, waaronder de behandeling van de vordering binnen een
redelijke termijn; deze vaststelling 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, inzonderheid wat betreft het milderen van de straf of zelfs
de eenvoudige schuldigverklaring, erop toepassing moeten vinden
9 juni 2009
P.2009.0023.N
nr. 383
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Geen verweer omtrent de rechtsgeldigheid van de dwangsom – Motiveringsplicht van de
rechter – Dwangsom – Herstelvordering.
Geen wettelijke bepaling vereist dat bij ontstentenis van elk verweer over de
rechtsgeldigheid van de door het bestuur gevorderde dwangsom in stedenbouwzaken, de
rechter zijn beslissing op dit punt in het bijzonder zou motiveren.
9 juni 2009
P.2009.0023.N
nr. 383
Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 – Mogelijkheid om het eensluidend
advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid alsnog in te winnen – Toepassingsgebied
– Overgangsregeling – Herstelvordering.
Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt niet dat herstelmaatregelen
waarvoor nog niet werd gedagvaard, van de mogelijkheid tot het inwinnen van een niet–
bindend advies worden uitgesloten; de coherentie van het herstelbeleid vereist dit
evenmin
9 juni 2009
P.2009.0138.N
nr. 385
Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet
Overgangsregeling – Herstelvordering.

1999

–

Toepassingsgebied

–

Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999, betreft de herstelvorderingen die
reeds waren ingediend op het ogenblik dat artikel 149, § 1, eerste lid, van datzelfde
decreet in werking is getreden en die bijgevolg nog niet voor advies werden voorgelegd
aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid; dit betreft niet alleen de vorderingen die reeds
bij de strafrechter aanhangig werden gemaakt, maar ook die vorderingen die enkel bij
brief aan het parket waren medegedeeld op een ogenblik dat, bij ontstentenis van een
functionerende Hoge Raad voor het Herstelbeleid, onmogelijk vooraf het bindend advies,
opgelegd door deze wetsbepalingen, kon worden ingewonnen.
9 juni 2009
P.2009.0138.N
nr. 385
Artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet – Verplicht voorafgaand eensluitend
advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Toepasselijk tijdscriterium voor het
verplicht inwinnen van het advies – Herstelvordering.
Artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, dat overeenkomstig artikel 189bis,
eerste lid van datzelfde decreet, in werking treedt nadat de Hoge Raad voor het
Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijk reglement ervan is goedgekeurd, laat niet
toe het verplicht voorafgaand eensluidend advies van de Hoge Raad voor het
Herstelbeleid uit te stellen tot na het instellen van de herstelvordering bij brief aan het
parket en vóór de inleiding bij dagvaarding voor de rechter, aangezien de
beleidsbeslissing van het bestuur, na advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, nog
vóór het instellen van de vordering bij het parket moet worden genomen; niet de datum
van de dagvaarding, maar de datum van de brief waarbij de herstelvordering aan het
parket is meegedeeld, is aldus de toepasselijke tijdslimiet voor het verplicht inwinnen van
het advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.
9 juni 2009
P.2009.0138.N
nr. 385
Doel – Herstelvordering.
De herstelvordering, zoals de teruggave bedoeld in artikel 44 Strafwetboek, beoogt de
beëindiging van een met de strafwet strijdige toestand, meer bepaald van de aantasting
van de goede ruimtelijke ordening die door het stedenbouwmisdrijf is ontstaan; dit vereist
niet dat de rechter daarenboven vaststelt dat door dit misdrijf eveneens schade in de zin
van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek werd veroorzaakt.
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9 juni 2009

P.2009.0023.N

nr. 383

Stedenbouwkundig inspecteur – Verplichting voor de rechter – Machtiging tot ambtshalve
uitvoering – College van burgemeester en schepenen – Herstelvordering.
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
9 juni 2009
P.2009.0023.N
nr. 383
Verplichting voor de rechter – Overschrijding van de redelijke termijn van de
strafvordering – Veroordeling tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand –
Artikel 21ter V.T.Sv. – Herstelvordering.
Krachtens artikel 21ter, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering moet
de strafrechter ook bij de vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn van
de strafvordering, zo daartoe aanleiding bestaat, de verdachte veroordelen tot teruggave;
dit geldt evenzeer voor de maatregel van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand in de zin van artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet, die, zoals de teruggave, strekt
tot het herstel van de toestand van vóór het misdrijf.
9 juni 2009
P.2009.0023.N
nr. 383
Aard – Herstel van de plaats in de vorige staat – Verplichting tot herstel – Erfopvolgers
van de misdrijfpleger die geen eigenaar zijn van het onroerend goed waarop het misdrijf
betrekking heeft – Toepassing – Gevolg.
Als schuld van burgerlijke aard ontstaan uit de persoonlijke aansprakelijkheid van de
misdrijfpleger, behoort de verplichting tot herstel tot het passief van diens nalatenschap
dat overgaat op zijn erfopvolgers, ook al zijn zij geen eigenaar van het onroerend goed
waarop het stedenbouwmisdrijf betrekking heeft. (Art. 149, § 1 Stedenbouwdecreet 1999
Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening.)
23 juni 2009
P.2009.0276.N
nr. 432
Doel – Herstelvordering.
De herstelvordering bepaald in artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet 1999, beoogt het doen
verdwijnen van een met de strafwet strijdige toestand, meer bepaald het doen verdwijnen
van de aantasting van de goede ruimtelijke ordening die door het stedenbouwmisdrijf is
ontstaan. (Art. 149, § 1 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
23 juni 2009
P.2009.0276.N
nr. 432
Kwalificatie als straf in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M. – Herstel in de oorspronkelijke
toestand – Persoonlijk karakter van de straf – Toepassing – Gevolg.
De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke toestand een straf is in de zin van
artikel 6.1 E.V.R.M., brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten
worden in acht genomen, waaronder de behandeling van de vordering binnen een
redelijke termijn; voormelde vaststelling 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, inzonderheid wat betreft het persoonlijk karakter
van de straf erop 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
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fundamentele vrijheden.)
23 juni 2009

P.2009.0276.N

nr. 432

Herstelvordering – Vastgestelde strijdigheid met een bouwvergunning – Voortzetting of
aanpassing – Afwijzing – Herstel van plaats in de vorige staat – Werken – Gevolg.
Het voortzetten van werken of verdere aanpassingen aan werken waarvan de strijdigheid
met een bouwvergunning werd vastgesteld, weze dit met afwijzing van de gevorderde
herstelmaatregel, ressorteert onder de strafsancties voorzien voor de persoon die
handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met het bevel tot staking, de
bekrachtigingsbeslissing of, in voorkomend geval, de beschikking in kort geding; de
afwijzing van de gevorderde herstelmaatregel, die de vastgestelde strijdigheid of
afwezigheid van bouwvergunning niet opheft, impliceert een gedogen van de alsdan
bestaande toestand, maar dit gedogen strekt zich niet uit tot bijkomende
aanpassingswerken. (Artikelen 146, eerste lid, 1° en 7°, en 154 Stedenbouwdecreet 1999
Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening.)
3 september 2009
C.2008.0151.N
nr. 473
Ontvankelijkheid – Geen herstelvordering aanhangig – Cassatieberoep van de
stedenbouwkundig inspecteur – Strafrechter.
Wanneer de strafrechter vaststelt dat inzake stedenbouw het bestuur voor hem geen
herstelmaatregel heeft gevorderd, heeft de stedenbouwkundig inspecteur geen belang
tegen die vaststelling cassatieberoep aan te tekenen, ook al houdt de rechter de beslissing
over het herstel van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf niet aan, zodat het
cassatieberoep niet ontvankelijk is
8 september 2009
P.2009.0341.N
nr. 483
Aard – Herstelmaatregelen – Doel.
De in artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstelmaatregelen, die een
civielrechtelijk karakter hebben, strekken ertoe, als bijzondere vorm van vergoeding of
teruggave, een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is
ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad (Art. 149, § 1 Decr. Vl.
Parlement 18 mei 1999.)
15 september 2009
P.2009.0182.N
nr. 501
Veroordeling tot betaling van een meerwaarde – Geldsom – Doel.
De veroordeling tot betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het goed door
het stedenbouwmisdrijf heeft verkregen, strekt tot herstel door het tenietdoen van de
gevolgen van de wetsovertreding, met name de onrechtmatige verrijking; deze geldsom is
niet gelijk te stellen met een geleden nadeel, maar met het geheel of een deel van de
verrijking. (Art. 149, §§ 1 en 5 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
15 september 2009
P.2009.0182.N
nr. 501
Toerekening – Veroordeling tot betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde.
Enkel diegene die als gevolg van het stedenbouwmisdrijf een onrechtmatige verrijking
heeft verkregen, kan veroordeeld worden tot betaling van een geldsom gelijk aan de
meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen. (Art. 149, §§ 1 en 5 Decr. Vl.
Parlement 18 mei 1999.)
15 september 2009
P.2009.0182.N
nr. 501
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Ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen – Strafrechter – Herstelvordering.
Overeenkomstig artikel 4, tweede lid, Wetboek van Strafvordering is het ambtshalve
aanhouden van de burgerlijke belangen afhankelijk van de vaststelling door de rechter dat
die burgerlijke belangen niet in staat van wijzen zijn; een aanhouding van burgerlijke
belangen is zonder voorwerp indien de zaak in staat van wijzen is en indien deze
belangen, i.c., de herstelvordering inzake stedenbouw, integraal en definitief zijn
beoordeeld
13 oktober 2009
P.2009.0512.N
nr. 577
Herstelvordering – Herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand – Redelijke
termijn – Overschrijding.
De omstandigheid dat de redelijke termijn voor de berechting van een bouwmisdrijf is
overschreden, staat niet eraan in de weg dat er bijzondere wettelijke dwingende redenen
kunnen bestaan om alsnog het herstel in de vorige staat te bevelen; wel moet de rechter
die alsnog het herstel in de vorige staat beveelt, deze redenen opgeven.
27 oktober 2009
P.2009.0939.N
nr. 622
Herstel – Aanpassings– en aanvullingsdecreet – Vordering op grond van instandhouding
– Opheffing van strafbaarheid.
Artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals ingevoegd bij artikel 50, 7°, van
het Aanpassings– en aanvullingsdecreet, houdt in dat de door het bestuur ingestelde
herstelvorderingen op grond van instandhouding vanaf de inwerkingtreding van dit
aanpassingsdecreet niet langer worden ingewilligd indien deze instandhouding op het
ogenblik van de uitspraak niet meer strafbaar is gesteld; deze bepaling geldt niet voor de
herstelvordering waarover vóór 1 september 2009, datum van inwerkingtreding van die
bepaling, reeds uitspraak werd gedaan, ook al is er op voormelde datum nog geen
uitspraak over het daartegen ingestelde cassatieberoep.
3 november 2009
P.2009.0756.N
nr. 633
Herstelbeleid – Keuzemogelijkheid – Appreciatie– en beleidsbevoegdheid van het bestuur
– Gevolg voor de rechter.
Artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 geeft het bestuur de bevoegdheid een herstelbeleid
te voeren: het bestuur beslist of het al dan niet een herstelmaatregel zal vorderen en 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
voornoemd artikel 149 zijn bepaald; deze wettelijk bepaalde keuzemogelijkheid houdt een
appreciatie– en beleidsbevoegdheid in voor het bestuur en de rechter moet die krachtens
het beginsel der scheiding der machten, zoals vervat in de artikelen 36, 37 en 40
Grondwet, eerbiedigen
24 november 2009
P.2009.0278.N
nr. 689
Artikel 1, Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M. – Recht op eigendom – Bevoegdheid van
de Staat – Mogelijkheid om beleids– en appreciatiebevoegdheid toe te vertrouwen aan het
bestuur – Beperking.
De vrijwaring van een goede ruimtelijke ordening maakt deel uit van het algemeen
belang, tot verwezenlijking waarvan de Staat, overeenkomstig artikel 1 Eerste Aanvullend
Protocol E.V.R.M., het recht op eigendom mag beperken en daarbij ondermeer met
betrekking tot de te vorderen herstelmaatregel een beleids– en appreciatiebevoegdheid
vermag toe te vertrouwen aan het bestuur, waarbij evenwel krachtens voormeld artikel 1
tussen de betrokken algemene en particuliere belangen een rechtmatig evenwicht moet
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worden geëerbiedigd
24 november 2009

P.2009.0944.N

nr. 691

Beoordeling – Betwisting omtrent het evenredig karakter van de sanctie – Artikel 1,
Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M..
Wanneer de beklaagde de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf op zijn eigendom betwist,
meer bepaald wat de evenredigheid van de aan dat misdrijf te verbinden herstelmaatregel
betreft, moet deze maatregel in ieder geval worden beoordeeld in het licht van artikel 1
Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M.
24 november 2009
P.2009.0278.N
nr. 689
Herstelvordering – Straf in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M. – Herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand.
De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijk toestand een "straf" is in de zin van
artikel 6.1 E.V.R.M., brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten
worden in acht genomen; zij 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
24 november 2009
P.2009.0278.N
nr. 689
Herstelvordering – Beoordeling door de rechter – Redelijkheid van de gevorderde
herstelmaatregel – Criteria.
Krachtens artikel 159 Grondwet moet de rechter 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; wanneer de wettigheid van de
herstelvordering wordt aangevochten, moet de rechter in het bijzonder nagaan of die
vordering niet kennelijk onredelijk is, meer bepaald of het voordeel van de gevorderde
herstelmaatregel ter behoud van een goede ruimtelijke ordening opweegt tegen de last die
daaruit voor de overtreder voortvloeit
24 november 2009
P.2009.0278.N
nr. 689
Herstelvordering – Beoordeling door de rechter.
Inzake stedenbouw kan de rechter niet zelf 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; rekening houdend met de appreciatie– en
beleidsbevoegdheid van het bestuur kan de rechter die beslissing slechts marginaal toetsen
24 november 2009
P.2009.0278.N
nr. 689
Beoordeling – Betwisting omtrent het evenredig karakter van de sanctie – Artikel 1,
Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M..
Wanneer de betrokken persoon de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf voor zijn
eigendom betwist, inzonderheid wat de "evenredigheid" van de daaraan te verbinden
"herstelmaatregel" betreft, moet deze in ieder geval worden beoordeeld in het licht van
artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M.
24 november 2009
P.2009.0944.N
nr. 691
Verkeerde vermelding van de geldende voorschriften – Herstelvordering.
Het naleven van de pleegvorm van artikel 149, §4 Stedenbouwdecreet 1999, datonder
meer bepaalt dat de herstelvordering minstens de geldende voorschriftenvermeldt, is niet
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voorgeschreven op straffe van nietigheid, noch substantieel; dit geldt eveneens voor een
verkeerde vermelding van de geldende voorschriften
24 november 2009
P.2009.0942.N
nr. 690
Bevoegdheid van de rechter – Bepaling van de herstelmaatregel – Beleids– en
appreciatiebevoegdheid van het bestuur.
Krachtens artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 beschikt het bevoegde bestuur over een
beleids– en appreciatiebevoegdheid die de rechter moet eerbiedigen; de rechter die
overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel dat besloten is in artikel 1, Eerste Aanvullend
Protocol E.V.R.M. en artikel 159 Grondwet, vaststelt dat het gevorderde herstel
beantwoordt aan de vereiste van een rechtmatig evenwicht tussen de goede ruimtelijke
ordening en de eigendom van de betrokkene, vermag niet op grond van artikel 6 E.V.R.M.
zich te mengen in het beleid van het bestuur door diens redelijk verantwoorde
herstelvordering te verwerpen, alleen omdat een andere maatregel hem meer aangepast
lijkt
24 november 2009
P.2009.0944.N
nr. 691
Vermelding van de geldende voorschriften – Aard van deze verplichting –
Herstelvordering.
Het naleven van de pleegvorm van artikel 149, §4 Stedenbouwdecreet 1999, datonder
meer bepaalt dat de herstelvordering minstens de geldende voorschriftenvermeldt, is niet
voorgeschreven op straffe van nietigheid, noch substantieel; dit geldt eveneens voor een
verkeerde vermelding van de geldende voorschriften
24 november 2009
P.2009.0942.N
nr. 690
Vorige staat – Bevel om de plaats in de vorige staat te herstellen.
Artikel 149, § 1 Stedenbouwdecreet 1999, dat bepaalt dat de rechtbank, benevens de straf,
op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en
schepenen kan bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het
strijdige gebruik te staken, houdt niet in dat de plaats moet worden hersteld in een
materiële toestand die identiek is aan de toestand die vóór de bouwovertreding bestond;
het herstel van de plaats in de vorige toestand kan ook inhouden dat de illegale constructie
volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken zonder dat de constructie die er vóór de
bouwovertreding op die plaats stond, behouden blijft
24 november 2009
P.2009.0278.N
nr. 689
Bevoegdheid van de rechter – Bepaling van de herstelmaatregel – Beleids– en
appreciatiebevoegdheid van het bestuur.
De rechter die overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel van artikel 1 Eerste
Aanvullend Protocol E.V.R.M. vaststelt dat het door de overheid gevorderde herstel
beantwoordt aan het vereiste rechtmatig evenwicht tussen een goede ruimtelijke ordening
en het recht op ongestoord genot van de eigendom door de overtreder, vermag niet op
grond van artikel 6 E.V.R.M. zich in te laten met het beleid van het bestuur door niettemin
diens redelijk verantwoorde herstelvordering te verwerpen om de enkele reden dat een
andere maatregel hem persoonlijk beter aangepast lijkt
24 november 2009
P.2009.0278.N
nr. 689
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Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Verweerder – Stedenbouwkundig inspecteur –
Herstelvordering – Hoedanigheid – Dwangsom – Vlaams Gewest – Herstel van plaats in
de vorige staat – Tenuitvoerlegging.
De stedenbouwkundig inspecteur treedt op in naam van het Vlaamse Gewest zowel bij het
vorderen van een herstelmaatregel als bij het ten uitvoer leggen van de bevolen
herstelmaatregel en van de verschuldigde dwangsommen, zodat het cassatieberoep dat
gericht wordt tegen hem als handelend of optredend in naam van het Vlaamse Gewest,
ontvankelijk is (Artikelen 149, §§ 1 en 2, en 153 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de
Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
24 december 2009
C.2006.0279.N
nr. 784
Toepasselijkheid – Veroordeling – Herstel in de vorige staat – Gemeenrechtelijke
wetsbepalingen – Dwangsom.
De wettelijke bepalingen betreffende de door de rechter bevolen herstelmaatregelen
inzake stedenbouw wijken niet af van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de
dwangsom.
24 december 2009
C.2006.0639.N
nr. 785
Toepasselijkheid – Veroordeling – Herstel in de vorige staat – Gemeenrechtelijke
wetsbepalingen – Dwangsom.
De wettelijke bepalingen betreffende de door de rechter bevolen herstelmaatregelen
inzake stedenbouw wijken niet af van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de
dwangsom.
24 december 2009
C.2008.0073.N
nr. 786

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG
Vervaltermijn – Schadevergoeding – Planschade – Vordering – Vertrekpunt.
Het vertrekpunt van de éénjarige vervaltermijn van vorderingen tot betaling van
planschadevergoeding, is de datum waarop de betrokkene geacht wordt kennis te hebben
genomen van de beslissing tot weigering van de bouw– of verkavelingsvergunning en
waarop een termijn aanvangt voor het aanwenden van rechtsmiddelen tegen die
weigeringsbeslissing (Artikelen 37, derde lid en 38, tweede lid Wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
3 september 2009
C.2007.0608.N
nr. 472
Gewestplan – Bestemmingsvoorschriften – Geldigheidsduur.
Behoudens toepassing van de regeling bepaald in artikel 172 Stedenbouwdecreet 1999,
blijven de bestemmingsvoorschriften van de geldende gewestplannen van kracht zolang
zij niet door een ruimtelijk uitvoeringsplan worden gewijzigd
27 oktober 2009
P.2009.0939.N
nr. 622
Bouw– of verkavelingsverbod – Plan van aanleg – Planschadevergoeding.
Het recht op planschadevergoeding wegens niet langer verkavelbare grond is niet beperkt
tot het deel van het perceel grond dat zich situeert binnen de gebruikelijke bouwdiepte; de
eigenaar van een verkavelbare grond heeft niet alleen recht op planschadevergoeding voor
de kavels die zouden grenzen aan een bestaande en voldoende uitgeruste weg, maar er
moet ook rekening worden gehouden met alle kavels die binnen de verkaveling hadden
kunnen gerealiseerd worden. (Art. 35, eerste en tiende lid, 5° Decr. betreffende de
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ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec.
1998.)
17 december 2009
C.2008.0153.N
nr. 758
Normale bestemming als bouw– of verkavelingsgrond – Bouw– of verkavelingsverbod –
Plan van aanleg – Planschadevergoeding.
Een perceel grond heeft de normale bestemming van respectievelijk bouwgrond of
verkavelingsgrond indien het ligt aan een, gelet op de plaatselijke toestand, voldoende
uitgeruste weg, gelegen is in de nabijheid van andere woningen en technisch geschikt is
om bebouwd of verkaveld te worden (Art. 37, eerste lid en tiende lid, 5° Wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
17 december 2009
C.2008.0551.N
nr. 759
Normale bestemming als bouw– of verkavelingsgrond – Bouw– of verkavelingsverbod –
Plan van aanleg – Planschadevergoeding.
Een perceel grond heeft de normale bestemming van respectievelijk bouwgrond of
verkavelingsgrond indien het ligt aan een, gelet op de plaatselijke toestand, voldoende
uitgeruste weg, gelegen is in de nabijheid van andere woningen en technisch geschikt is
om bebouwd of verkaveld te worden (Art. 35, eerste lid Decr. betreffende de ruimtelijke
ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998.)
17 december 2009
C.2008.0153.N
nr. 758
Normale bestemming als bouw– of verkavelingsgrond – Ligging langs een voldoende
uitgeruste weg – Bouw– of verkavelingsverbod – Plan van aanleg –
Planschadevergoeding.
Indien een verkavelbaar perceel wordt getroffen door een bouw– of verkavelingsverbod,
dient voor de planschadevergoeding slechts te worden onderzocht of het perceel gelegen
is aan een bestaande en gelet op de plaatselijke toestand voldoende uitgeruste weg, zonder
dat tevens moet worden nagegaan of de onderscheiden kavels aan een bestaande
uitgeruste weg zouden grenzen. (Art. 35, eerste en tiende lid, 5° Decr. betreffende de
ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec.
1998.)
17 december 2009
C.2008.0153.N
nr. 758
Normale bestemming als bouw– of verkavelingsgrond – Ligging langs een voldoende
uitgeruste weg – Bouw– of verkavelingsverbod – Plan van aanleg –
Planschadevergoeding.
Het criterium van de ligging langs een voldoende uitgeruste weg houdt niet in dat het
perceel als dusdanig over zijn volledige breedte rechtstreeks moet palen aan deze weg; de
ligging langs een voldoende uitgeruste weg wijst op de noodzaak van een goede
toegankelijkheid van het perceel vanaf die weg, zodat het daartoe volstaat dat het perceel
voldoende en ontsloten toegankelijk is via een voldoende verbinding met die weg. (Art.
37, eerste lid en tiende lid, 5° Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
17 december 2009
C.2008.0551.N
nr. 759
Bouw– of verkavelingsverbod – Plan van aanleg – Planschadevergoeding.
Een bouw– of verkavelingsverbod dat voortvloeit uit een definitief vastgesteld plan kan
recht geven op planschadevergoeding indien het goed dat erdoor getroffen wordt op de
dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het plan kan worden beschouwd als een te
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bebouwen of te verkavelen grond, ofwel op grond van de bestaande bestemming, ofwel
op grond van de normale bestemming van het terrein. (Art. 35, eerste lid Decr. betreffende
de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec.
1998.)
17 december 2009
C.2008.0153.N
nr. 758
Voorwaarde – Bouw– of verkavelingsverbod – Plan van aanleg – Planschadevergoeding.
Een bouw– of verkavelingsverbod dat voortvloeit uit een definitief vastgesteld plan kan
recht geven op planschadevergoeding indien het goed dat erdoor getroffen wordt op de
dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het plan kan worden beschouwd als een te
bebouwen of te verkavelen grond, ofwel op grond van de bestaande bestemming, ofwel
op grond van de normale bestemming van het terrein; het recht op planschadevergoeding
is niet beperkt tot het deel van het perceel grond dat zich situeert binnen de gebruikelijke
bouwdiepte. (Art. 37, eerste lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
17 december 2009
C.2008.0551.N
nr. 759

ALLERLEI
Handelingen, werken of wijzigingen in ruimtelijk kwetsbaar gebied – Vergunbaarheid –
Strafbaarheid van de instandhouding van deze handelingen, werken of wijzigingen –
Inzichten van de overheid over het verlenen van een vergunning.
De omstandigheid dat handelingen, werken of wijzigingen in ruimtelijk kwetsbaar gebied
in de zin van artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 overeenkomstig artikel
145bis vergunbaar zijn, belet niet dat zolang er geen vergunning is, de instandhouding van
deze handelingen, werken of wijzigingen strafbaar is; de inzichten van de overheid over
het verlenen van een vergunning zijn derhalve irrelevant en wijzigen niets aan de
voorspelbaarheid van het strafbare karakter van niet–vergunde handelingen, werken of
wijzigingen. (Artikelen 145bis en 146 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
15 september 2009
P.2009.0182.N
nr. 501
Vermoeden van vergunning – Artikel 96, § 4, Stedenbouwdecreet 1999 – Constructies
gebouwd na de wet van 29 maart 1962 maar vóór het definitief gewestplan –
Voorwaarden waaraan het bewijs moet voldoen – Tegenbewijs – Vereiste vermeldingen.
Artikel 96, § 4, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 vereist niet dat voor een constructie,
waarvan is aangetoond dat ze gebouwd werd na de inwerkingtreding van de
Stedenbouwwet, dit is op een tijdstip waarop hoe dan ook krachtens die wet een
bouwvergunning vereist was, het bewijsmateriaal tot weerlegging van het vermoeden van
vergunning eveneens zou vermelden dat toen reeds voor dit onroerend goed een
stedenbouwkundige vergunning vereist was.
24 november 2009
P.2009.0944.N
nr. 691
Vermoeden van vergunning – Artikel 96, § 4, Stedenbouwdecreet 1999 – Constructies
gebouwd na de wet van 29 maart 1962 maar vóór het definitief gewestplan –
Voorwaarden waaraan het bewijs moet voldoen – Termijn waarbinnen het bewijs is
ontstaan – Tegenbewijs.
Artikel 96, § 4, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 stelt de toelaatbaarheid van het
bewijsmateriaal tot weerlegging van het vermoeden van vergunning niet afhankelijk van
zijn ontstaan binnen een bepaalde termijn vanaf het oprichten van de constructie.
24 november 2009
P.2009.0944.N
nr. 691
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STRAF
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
Verschillende veroordeelden – Hoofdelijke veroordeling tot eenzelfde straf.
Noch art. 50, Sw., noch enige andere wettelijke bepaling, staan de rechter toe om
verschillende personen hoofdelijk tot eenzelfde straf te veroordelen, ook als het een
bijkomende straf betreft
27 mei 2009
P.2009.0240.F
nr. 352
Geen vermelding van het desbetreffende artikel – Uitspraak van een bijkomende straf van
ontzetting van rechten.
Het niet vermelden van het artikel waarop de veroordeling tot de bijkomende straf van
ontzetting van rechten is gegrond, levert op zich geen schending van art. 195, eerste lid,
Sv. op, aangezien de straf in deze bepaling niet dezelfde is als die welke op het
tenlastegelegde feit staat (Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
30 september 2009
P.2009.0709.F
nr. 537
Legaliteitsbeginsel – Artikelen 12 en 14, Gw. – Artikel 7, E.V.R.M..
Het Hof is krachtens artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet Arbitragehof gehouden de
opgeworpen prejudiciële vraag te stellen wanneer aangevoerd wordt dat het
legaliteitsbeginsel vervat in de artikelen 12, tweede lid en 14, Gw. en artikel 7, E.V.R.M.
zou miskend zijn nu nergens in de Voetbalwet of in enige andere wettelijke bepaling
nader wordt gepreciseerd wat dient begrepen te worden onder de in artikel 23 van de
Voetbalwet vermelde "verstoring van een voetbalwedstrijd" en "aanzetting tot slagen en
verwondingen, haat of woede", terwijl de legaliteit van een strafbepaling vereist dat zij op
zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende wijze de als strafbaar
gestelde gedraging omschrijft.
16 november 2009
C.2009.0104.N
nr. 664
Zelfde strafmaat – Motivering – Mededaders – Meerdere beklaagden.
De feitenrechter bepaalt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de wet, op een
wijze die beknopt mag zijn maar nauwkeurig moet zijn, de redenen van zijn keuze voor de
strafmaat die hij in verhouding acht tot de zwaarte van de bewezen verklaarde misdrijven
en de individuele strafwaardigheid van elke beklaagde, zonder dat hij de redenen dient op
te geven waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot een gelijke straf veroordeelt (Art.
195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
15 december 2009
P.2009.1447.N
nr. 749

GELDBOETE EN OPDECIEMEN
Administratieve geldboete – Toetsing – Bevoegde rechter.
Noch artikel 6.1 EVRM, noch enige andere verdrags– of grondwettelijke bepaling
vereisen dat een administratieve geldboete die een straf uitmaakt in de zin van die
bepaling, uitsluitend door een rechter van de rechterlijke orde wordt opgelegd en
beoordeeld; behalve wanneer de sancties een vrijheidsstraf inhouden volstaat het dat de
overtreder beschikt over een volwaardig jurisdictioneel beroep; een administratieve
geldboete opgelegd aan een enkeling door een administratieve overheid in toepassing van
een sanctieregeling bepaald in de wet, het decreet of de ordonnantie, kan wanneer de
wetgever die bevoegdheid niet heeft toegekend aan een rechter van de rechterlijke orde, in
de regel getoetst worden door de Raad van State in toepassing van zijn algemene
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bevoegdheid te beoordelen of een maatregel van de overheid al dan niet genomen is met
machtsoverschrijding; de Raad van State kan hierbij onder meer onderzoeken, in het
kader van dit objectief contentieux, of de individuele maatregel, met inachtneming van de
verdragen, een wettelijke grondslag heeft en inzonderheid op haar evenredigheid kan
worden getoetst door een rechter, en kan, zo de overtreder die mogelijkheid niet heeft, die
individuele maatregel op grond van machtsoverschrijding vernietigen. (Art. 14 Wetten op
de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
15 oktober 2009
C.2009.0019.N
nr. 584

ANDERE STRAFFEN
Witwasmisdrijf – Artikel 505, eerste lid, 2°, Strafwetboek (oud) – Misdrijf dat
vermogensvoordelen vermeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek heeft voortgebracht – Dader,
mededader of medeplichtige van dat hoofdmisdrijf – Bijzondere verbeurdverklaring van
de vermogensvoordelen.
Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 2° Strafwetboek vóór de wijziging ervan
door de wet van 10 mei 2007 kan niet worden gepleegd door de dader, mededader of
medeplichtige van het misdrijf dat de vermogensvoordelen vermeld in artikel 42, 3°,
Strafwetboek heeft voortgebracht; tegen de dader, mededader of medeplichtige aan dit
hoofdmisdrijf kan dus ook geen bijzondere verbeurdverklaring als bedoeld in artikel 42,
3°, Strafwetboek worden uitgesproken
10 februari 2009
P.2008.1312.N
nr. 109
Vermogensvoordeel uit het misdrijf – Bijzondere verbeurdverklaring – Kosten verbonden
aan het misdrijf – Veroordeling van de beklaagde tot betaling van die kosten als
schadevergoeding aan de burgerlijke partij – Begroting der vermogensvoordelen.
De rechter dient bij de begroting van de vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn
verkregen, geen aftrek te doen van de kosten die verbonden zijn aan de realisatie van het
misdrijf, ook al wordt de beklaagde veroordeeld tot betaling van die kosten als
schadevergoeding aan de burgerlijke partij (Art. 42, 3° Strafwetboek.)
21 april 2009
P.2008.1748.N
nr. 261
Motiveringsplicht – Verplichte bijkomende straf.
De verplichting om de straf met redenen te omkleden is niet toepasselijk op de straf die de
wet oplegt zonder de rechter vrijheid van keuze te laten; het hof van assisen dat de
beschuldigde tot levenslange opsluiting veroordeelt dient de bijkomende straffen die
automatisch met deze veroordeling samengaan, niet met redenen te omkleden
6 mei 2009
P.2009.0166.F
nr. 297
Aanplakking van de rechterlijke beslissing – Arrest dat tot levenslange opsluiting
veroordeelt – Onmenselijk en onterend karakter.
Ofschoon een strafrechtelijke veroordeling vernederend kan zijn, overschrijdt de
openbaarmaking ervan op de wijze die in art. 18 Sw. is bepaald, niet de minimale graad
van ernst, vereist om de veroordeling te kunnen vernietigen op grond van art. 3 E.V.R.M.
6 mei 2009
P.2009.0166.F
nr. 297
Toepasselijkheid – Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het
plegen van het misdrijf – Huisjesmelkerij – Feiten gepleegd onder vigeur van artikel
77bis, § 1, Vreemdelingenwet – Feiten op het ogenblik van de uitspraak strafbaar gesteld
door artikel 433decies en 433terdecies, Sw. – Wet die de hoofdgevangenisstraf
vermindert, de boete verhoogt en een nieuwe bijkomende straf voorziet – Nieuwe
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mogelijkheid tot bijzondere verbeurdverklaring van de tegenwaarde – Zaken die werden
vervreemd tussen het plegen van de feiten en de veroordeling – Mensenhandel.
Artikel 433decies, Strafwetboek, dat de voor het misdrijf "huisjesmelkerij" bepaalde
hoofdgevangenisstraf vermindert, is minder streng dan het vroegere artikel 77bis, § 1,
Vreemdelingenwet, zonder dat rekening moet worden gehouden met de door artikel
433decies, Strafwetboek ingevoerde verplichte vermenigvuldiging van de geldboete met
het aantal slachtoffers en met de door artikel 433terdecies, Strafwetboek ingevoerde
mogelijkheid van bijzondere verbeurdverklaring van de tegenwaarde van het goed
19 mei 2009
P.2008.1164.N
nr. 327
Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Gebouw – Zaken welke gediend hebben tot
het plegen van het misdrijf.
De artikelen 42, 1°, en 43 Sw., staan de verbeurdverklaring niet toe van een gebouw dat
gediend heeft tot het plegen van het misdrijf; wanneer de wetgever de bedoeling heeft om
een dergelijke straf op te leggen, geeft hij dit te kennen in een specifieke bepaling
(Artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek.)
27 mei 2009
P.2009.0240.F
nr. 352
Verbeurdverklaring – Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Zaken welke gediend
hebben tot het plegen van het misdrijf – Gebouw dat verhuurd wordt met het oog op
prostitutie.
Noch art. 380, § 1, 3°, Sw., noch enige andere bepaling voorzien in de verbeurdverklaring
van het gebouw wanneer het verhuurd wordt met het oog op prostitutie met de bedoeling
een abnormaal voordeel te verkrijgen. (Artikelen 42, 1° en 43 Strafwetboek.)
27 mei 2009
P.2009.0240.F
nr. 352
Bijzondere verbeurdverklaring – Verschillende veroordeelden – Uit het misdrijf
verkregen vermogensvoordelen – Facultatieve verbeurdverklaring.
Wegens het facultatief karakter van de straf van bijzondere verbeurdverklaring van de
vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen, van de goederen en waarden die
in de plaats ervan zijn gesteld en van de inkomsten uit de belegde voordelen, belet niets
de rechter om de aldus verbeurdverklaarde bedragen onder de veroordeelden te verdelen,
waarbij hij erop moet toezien dat het totaal bedrag van de verbeurdverklaringen het
bedrag van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen niet
overschrijdt (Artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek.)
27 mei 2009
P.2009.0240.F
nr. 352
Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Verschillende veroordeelden – Uit het
misdrijf verkregen vermogensvoordelen – Hoofdelijke veroordeling.
Noch art. 50, Sw., noch enige andere wettelijke bepaling, staan de rechter toe om
verschillende personen hoofdelijk tot eenzelfde straf te veroordelen, ook als het een
bijkomende straf betreft
27 mei 2009
P.2009.0240.F
nr. 352
Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Bijzondere verbeurdverklaring
bij equivalent – Fictieve facturen – Aftrekposten – Gelden.
De gelden verkregen met in aftrek gebrachte fictieve facturen, zijn vermogensvoordelen
die bij equivalent kunnen worden verbeurd verklaard. (Artikelen 42, 3° en 43bis
Strafwetboek.)
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3 juni 2009

P.2008.1732.F

nr. 370

Bijzondere verbeurdverklaring – Bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent –
Toepassing.
De verbeurdverklaring bij equivalent slaat alleen op een geldbedrag en niet op aandelen
van een vennootschap. (Artikelen 42, 3°, en 43bis, tweede lid Strafwetboek.)
3 juni 2009
P.2008.1732.F
nr. 370
Beroepsverbod K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 – Toepassing.
De omstandigheid dat het openbaar ministerie het beroepsverbod, bepaald bij artikel 1
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 niet zou hebben gevorderd en dat die
bijkomende straf slechts facultatief is, neemt niet weg dat die straf een wettelijke
mogelijkheid is waarmede de beklaagde rekening moet houden om een passend en
volledig verweer te voeren
16 juni 2009
P.2009.0038.N
nr. 409
Bijzondere verbeurdverklaring – Voorwerp of werktuig van het misdrijf – Meerdere
eigenaars – Vervolging tegen één enkele eigenaar.
Wanneer de zaken die verbeurd kunnen worden verklaard toebehoren aan meerdere
eigenaars tezamen, waarvan er één wordt vervolgd, dient de verbeurdverklaring te worden
uitgesproken van de zaken die tot het plegen van het misdrijf hebben gediend, daar de
wetgever niet vereist dat de veroordeelde de enige eigenaar van de voorwerpen of de
werktuigen van het misdrijf is. (Art. 42, 1° Strafwetboek.)
16 september 2009
P.2009.0845.F
nr. 505
Aard – Wegverkeerswet – Vervallenverklaring van het recht tot sturen – Artikel 35 –
Sturen in staat van dronkenschap of soortgelijke staat.
Het verval van het recht tot het besturen van een voertuig, opgelegd aan diegene die op
een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met
het oog op scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke
staat met name ten gevolge van drugs of van geneesmiddelen, is geen hoofdstraf maar
enkel een bijkomende straf, ook al voorziet artikel 35 Wegverkeerswet in een verplichte
vervallenverklaring. (Art. 35 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
29 september 2009
P.2009.0467.N
nr. 533
Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van het voorwerp van het misdrijf –
Zaken die het voorwerp zijn van het misdrijf.
In de zin van art. 42, 1°, Sw., wordt met de zaak die het voorwerp is van het misdrijf,
bedoeld, het voorwerp ten aanzien waarvan het misdrijf materieel is gepleegd en niet
datgene dat de dader bedrieglijk heeft weggenomen, verkregen of verduisterd, aangezien
de gestolen, afgetroggelde of verduisterde zaak, op het ogenblik van het misdrijf niet de
eigendom is van de veroordeelde en de dader door dat misdrijf niet de wettige eigenaar
ervan wordt
14 oktober 2009
P.2008.1095.F
nr. 580
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Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Misdrijf van witwassen – Nieuwe
strafbaarstelling – Feiten niet strafbaar op het ogenblik dat zij werden gepleegd –
Verbeurdverklaring van het voorwerp van het witwassen.
Wanneer het Hof vaststelt dat de aan de beklaagde tenlastegelegde feiten van witwassen
niet strafbaar waren op het ogenblik dat zij werden gepleegd, vernietigt het Hof het
bestreden arrest zonder verwijzing, in zoverre dit deze telastleggingen bewezen verklaart,
op grond daarvan een schuldigverklaring uitspreekt en de verbeurdverklaring van de
desbetreffende bedragen beveelt
14 oktober 2009
P.2008.1095.F
nr. 580
Bestraffing verschillend ten tijde van de feiten en ten tijde van het vonnis – Bijzondere
verbeurdverklaring van artikel 433terdecies Strafwetboek – Toepassing.
Wanneer de feitenrechter de feiten bewezen verklaart op grond van de wettelijke
bepalingen van toepassing ten tijde van het arrest, inzonderheid de artikelen 433decies,
433undecies en 433terdecies Strafwetboek, ingevoegd bij artikel 16 van de wet van 10
augustus 2005, waarbij de bij artikel 433undecies, 1°, Strafwetboek bepaalde
hoofdgevangenisstraf minder zwaar is dan de ten tijde van het misdrijf in artikel 77bis, §
2, (oud) Vreemdelingenwet bepaalde hoofdgevangenisstraf in geval van de betrokken
activiteit een gewoonte wordt gemaakt, dient de bestraffing in al zijn onderdelen te
gebeuren met toepassing van de nieuwe wet, daarin begrepen de bijkomende straf van
bijzondere verbeurdverklaring zoals bepaald in het nieuwe artikel 433terdecies
Strafwetboek, thans verplicht gesteld zelfs in geval de zaken waarop zij betrekking heeft,
niet het eigendom van de veroordeelde zijn
22 december 2009
P.2009.0701.N
nr. 775

ZWAARSTE STRAF
Bepaling – Bestraffing verschillend ten tijde van de feiten en ten tijde van het vonnis –
Toepassing.
Wanneer een beklaagde bij eenzelfde akte gelijktijdig vervolgd wordt wegens
verschillende strafbare feiten waarvoor de bestraffing ten tijde van die feiten verschilt van
deze ten tijde van het vonnis, moet de feitenrechter eerst voor elk feit afzonderlijk nagaan
welke de minst zware straf is zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, Strafwetboek en
nadien indien hij samenloop tussen die feiten vaststelt, welke van die straffen de zwaarste
straf is, zoals bedoeld in artikel 65 Strafwetboek; voor het bepalen van de minst zware
straf, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, Strafwetboek met betrekking tot de toepassing
van de strafwet in de tijd, worden in eerste instantie de hoofdgevangenisstraffen in
aanmerking genomen en niet de bijkomende straffen
22 december 2009
P.2009.0701.N
nr. 775

SAMENLOOP
Eenheid van opzet – Bijzondere verbeurdverklaring – Verschillende misdrijven –
Toepassing.
Artikel 65 van het Strafwetboek is niet van toepassing op de bijzondere
verbeurdverklaring (Artikelen 64 en 65 Strafwetboek.)
27 januari 2009
P.2008.1299.N
nr. 66
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Collectief misdrijf – Draagwijdte – Veroordeling – Toepassing van de zwaarste straf –
Artikel 65, Sw. – Strengere bijkomende sanctie voor een minder zware telastlegging –
Toepassing.
Wanneer de bodemrechter in feite vaststelt dat meerdere misdrijven de uitvoering zijn van
een zelfde misdadig opzet, en krachtens artikel 65 Sw. slechts één straf oplegt, namelijk
de zwaarste, is hij verplicht de voor de minder zware telastleggingen voorgeschreven
straffen buiten beschouwing te laten, zelfs als die straffen voorzien in een bijkomende
sanctie die strenger is dan die welke samen met de opslorpende straf kan worden opgelegd
2 september 2009
P.2009.0391.F
nr. 467
Bepaling – Zwaarste straf.
Wanneer een beklaagde bij eenzelfde akte gelijktijdig vervolgd wordt wegens
verschillende strafbare feiten waarvoor de bestraffing ten tijde van die feiten verschilt van
deze ten tijde van het vonnis, moet de feitenrechter eerst voor elk feit afzonderlijk nagaan
welke de minst zware straf is zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, Strafwetboek en
nadien indien hij samenloop tussen die feiten vaststelt, welke van die straffen de zwaarste
straf is, zoals bedoeld in artikel 65 Strafwetboek; voor het bepalen van de minst zware
straf, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, Strafwetboek met betrekking tot de toepassing
van de strafwet in de tijd, worden in eerste instantie de hoofdgevangenisstraffen in
aanmerking genomen en niet de bijkomende straffen
22 december 2009
P.2009.0701.N
nr. 775
Wettigheid – Veroordeling – Bijkomende straf bij toepassing artikel 65, tweede lid,
Strafwetboek – Bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden en aan de occasionele redders.
Wanneer de strafrechter oordeelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in
kracht van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die
aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en
voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, en hij bij toepassing van
artikel 65, tweede lid, Strafwetboek een bijkomende straf uitspreekt, kan hij de
veroordeelde niet opnieuw veroordelen tot betaling van de bij artikel 29, Wet 1 augustus
1985 bepaalde bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden en aan de occasionele redders
de Wet Vergoeding Slachtoffers Gewelddaden van 1 augustus 1985 opleggen. 22
december 2009
P.2009.1549.N
nr. 781

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN
Bijzondere wetten en verordeningen – K.B. van 31 mei 1933 – Bepalingen van boek I van
het Strafwetboek – Artikel 85 Strafwetboek – Toepassing.
Uit het verslag aan de Koning bij het K.B. van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af
te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen blijkt dat artikel 85
Strafwetboek toepassing kan vinden op de inbreuken beoogd in dit besluit (Art. 4 K.B. 31
mei 1933.)
13 oktober 2009
P.2008.1821.N
nr. 576

– 387 –
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
Overbrenging tussen staten van gevonniste personen – Omschrijving van het misdrijf –
Verzwarende omstandigheid – Aanpassing van de in het buitenland uitgesproken straf –
Toepassing.
De rechter die krachtens artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging
tussen staten van veroordeelde personen en artikel 10.2 van het verdrag van 21 maart
1983 inzake de overbrenging van gevonniste personen door de procureur des Konings is
gevorderd de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te passen, gaat alleen
na of de aard en duur van die straf of maatregel overeenstemt met die welke voor dezelfde
feiten in de Belgische wet is bepaald; de omstandigheid dat de rechter daarbij dezelfde
feiten zoals zij vastgesteld werden door het vonnis van de vreemde Staat, naar Belgisch
recht omschrijft als zijnde gepleegd met een verzwarende omstandigheid, brengt niet mee
dat hij daardoor de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel verzwaart
13 oktober 2009
P.2009.0998.N
nr. 579

ALLERLEI
Overbrenging tussen staten van gevonniste personen – Omschrijving van het misdrijf.
De rechter die krachtens artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging
tussen staten van veroordeelde personen en artikel 10.2 van het verdrag van 21 maart
1983 inzake de overbrenging van gevonniste personen door de procureur des Konings is
gevorderd de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te passen, gaat alleen
na of de aard en duur van die straf of maatregel overeenstemt met die welke voor dezelfde
feiten in de Belgische wet is bepaald; de omstandigheid dat de rechter daarbij dezelfde
feiten zoals zij vastgesteld werden door het vonnis van de vreemde Staat, naar Belgisch
recht omschrijft als zijnde gepleegd met een verzwarende omstandigheid, brengt niet mee
dat hij daardoor de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel verzwaart
13 oktober 2009
P.2009.0998.N
nr. 579
Mate en voorwaarden – Strafverlichting – Sanctie – Overschrijden van de redelijke
termijn.
De strafvermindering wegens de door de appelrechters vastgestelde overschrijding van de
redelijke termijn, wordt beoordeeld ten opzichte van de straf die de rechter zonder
overschrijding van de termijn zou hebben uitgesproken en niet ten opzichte van de
veroordeling die de eerste rechter hem had opgelegd (Art. 21ter Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering.)
18 november 2009
P.2009.1023.F
nr. 677
Tuchtstraf – Toepasselijkheid – Non bis in idem – Strafrechtelijke veroordeling voor
dezelfde feiten.
"Ne bis in idem", dat inhoudt dat een beklaagde niet tweemaal voor dezelfde feiten kan
vervolgd worden, is niet dienend wanneer de beklaagde voor hetzelfde feit, enerzijds het
voorwerp uitmaakt van een tuchtprocedure en, anderzijds, strafrechtelijk wordt vervolgd;
de omstandigheid dat de opgelegde tuchtstraf, in voorkomend geval, als een "straf" moet
worden beschouwd in de zin van artikel 6 E.V.R.M. doet daaraan niet af
24 november 2009
P.2009.0965.N
nr. 692
Aard – Verbeurdverklaring – Douane en accijnzen – Veroordeling tot terugbetaling van
de tegenwaarde bij niet–wederoverlegging.
Artikel 232 A.W.D.A. bepaalt niet dat bij de verbeurdverklaring van de goederen
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waarvoor bij invoer, uitvoer, of doorvoer waarvoor ten onrechte aanspraak wordt gemaakt
op de toekenning van in artikel 1, 4°bis, A.W.D.A. bedoelde bedragen, welke een straf
met een zakelijk karakter is, de veroordeling tot de terugbetaling van de tegenwaarde
ervan bij niet–wederoverlegging van verbeurdverklaarde maar niet–aangehaalde goederen
moet worden uitgesproken; deze veroordeling tot wederoverlegging is een louter
civielrechtelijke veroordeling die slechts kan ingevorderd worden met civielrechtelijke
uitvoeringsmaatregelen
8 december 2009
P.2009.1185.N
nr. 726

STRAFUITVOERING
Vrijheidsstraf – Strafuitvoeringsrechtbank – Strafuitvoeringsmodaliteiten – Beslissing tot
toekenning van een beperkte detentie – Toestand onverenigbaar met de vastgestelde
voorwaarden – Intrekking van de maatregel – Miskenning van de vastgestelde
voorwaarden – Nieuwe beslissing – Redenen.
Indien nà het vonnis waarbij een beperkte detentie wordt toegekend, maar vóór de
uitvoering ervan, zich een situatie voordoet die onverenigbaar is met de voorwaarden die
in deze beslissing zijn bepaald, kan de strafuitvoeringsrechtbank op vordering van het
openbaar ministerie een nieuwe beslissing nemen, inclusief de intrekking van de
toegekende maatregel; die intrekking kan gegrond zijn op een onverenigbaarheid die
afgeleid wordt uit de miskenning van de vastgestelde voorwaarden. (Art. 61, § 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.)
14 januari 2009
P.2008.1860.F
nr. 32
Voorwaarden – Verzoek tot beperkte detentie – Ononderbroken wettig verblijf in België.
Geen enkele bepaling van de Wet Strafuitvoering stelt dat een ononderbroken wettig
verblijf in België een voorwaarde is voor de ontvankelijkheid van een verzoek tot
beperkte detentie.
20 januari 2009
P.2008.1930.N
nr. 51
Elektronisch toezicht – Vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank – Kennisgeving aan de
veroordeelde – Schorsing.
De omstandigheid dat de veroordeelde van het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
dat het toegekende elektronisch toezicht heeft geschorst niet regelmatig kennis werd
gegeven, tast de regelmatigheid van dit vonnis zelf niet aan, evenmin als de
regelmatigheid van het vonnis dat die strafuitvoeringsmodaliteit herroept
10 februari 2009
P.2009.0126.N
nr. 111
Elektronisch toezicht – Vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank – Niet regelmatige
kennisgeving aan de veroordeelde – Schorsing.
De omstandigheid dat de veroordeelde van het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
dat het toegekende elektronisch toezicht heeft geschorst niet regelmatig kennis werd
gegeven, tast de regelmatigheid van het vonnis zelf niet aan, zodat vanaf de datum van dit
vonnis de termijn van ten hoogste één maand bepaald in artikel 66, § 3, Wet
Strafuitvoering is beginnen te lopen.
10 februari 2009
P.2009.0126.N
nr. 111
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Elektronisch toezicht – Herroeping.
Artikel 64, 1°, Wet Strafuitvoering voorziet enkel in de herroeping van de toegekende
strafuitvoeringsmodaliteiten wanneer bij een in kracht van gewijsde gegane veroordeling
wordt vastgesteld dat de veroordeelde tijdens de proeftermijn een wanbedrijf of een
misdaad heeft gepleegd; die wetsbepaling voorziet niet in een herroeping wanneer de
betrokkene tijdens de proeftermijn nog veroordeeld wordt voor een wanbedrijf of misdaad
gepleegd vóór de beslissing die hem elektronisch toezicht toekende, maar dit doet eraan
niet af dat een strafuitvoeringsmodaliteit niet meer kan worden nageleefd als de wettelijke
tijdsvoorwaarden niet meer voorhanden zijn
10 februari 2009
P.2009.0067.N
nr. 110
Elektronisch toezicht – Misdrijven gepleegd voor de beslissing van toekenning –
Veroordeling tijdens de proeftermijn – Wettelijke tijdsvoorwaarden voor de
strafuitvoeringsmodaliteit – Gevolg.
Daar overeenkomstig artikel 62, § 1, Wet Strafuitvoering het openbaar ministerie belast is
met de controle op de veroordeelde, heeft het de bevoegdheid de zaak bij de
strafuitvoeringsrechtbank aanhangig te maken indien wettelijk de toegekende
strafuitvoeringsmodaliteit
niet
meer
kan
worden
nageleefd
en
de
strafuitvoeringsrechtbank moet desgevallend deze onmogelijkheid vaststellen.
10 februari 2009
P.2009.0067.N
nr. 110
Strafuitvoeringsrechtbank – Fout bij de verdeling van de zaken binnen eenzelfde
rechtbank – Begrip – Territoriale bevoegdheid.
De fout bij de verdeling van de zaken binnen de strafuitvoeringsrechtbank, heeft niet tot
gevolg dat deze onbevoegd is, maar heeft alleen betrekking op de toewijzing van de zaak
aan deze veeleer dan aan gene kamer van hetzelfde rechtscollege
18 maart 2009
P.2009.0280.F
nr. 205
Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Rechtszitting – Verhoor – Directeur –
Openbaar ministerie.
Wat de strafuitvoeringsmodaliteiten betreft moet de strafuitvoeringsrechtbank het
openbaar ministerie en de directeur horen (Art. 53, 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.)
1 april 2009
P.2009.0393.F
nr. 228
Cassatieberoep – Overgangsrecht – Vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank – Wet die
termijn om cassatieberoep in te stellen wijzigt – Wet die de vormvoorwaarden voor het
cassatieberoep wijzigt.
Niettegenstaande de inwerkingtreding op 8 maart 2009 van de wet van 6 februari 2009 tot
wijziging van artikel 97 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie
van de veroordeelden tot een vrijheidstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in
het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten waardoor enerzijds de termijn voor de
veroordeelde om cassatieberoep in te stellen tegen een vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank van vierentwintig uur te rekenen van de dag van de
kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief, werd gebracht op vijftien dagen te rekenen
van de uitspraak van het vonnis en anderzijds het cassatieberoep dient te worden ingesteld
door een advocaat, is het cassatieberoep dat door de veroordeelde werd ingesteld op 10
maart 2009 tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank van 2 maart 2009,
ontvankelijk wanneer niet blijkt op welk ogenblik van het vonnis van de
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strafuitvoeringsrechtbank aan de veroordeelde kennis werd gegeven
7 april 2009
P.2009.0399.N

nr. 247

Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Elektronisch
toezicht – Beslissing tot toekenning – Vaststelling van de datum waarop de beslissing
uitvoerbaar wordt – Middel dat aanvoert dat het vonnis uitvoerbaar is verklaard voordat
het kracht van gewijsde heeft gekregen – Belang.
Wanneer het openbaar ministerie de zaak bij het Hof aanhangig heeft gemaakt met een
cassatieberoep dat binnen de wettelijke termijn is ingesteld, is het middel dat aanvoert dat
het bestreden vonnis, met schending van de wet, uitvoerbaar is geworden voor het kracht
van gewijsde heeft gekregen, zonder belang, aangezien het cassatieberoep van het
openbaar ministerie krachtens de wet opschortende werking heeft (Artikelen 60 en 97, §
3, 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.)
8 april 2009
P.2009.0400.F
nr. 250
Opschortende werking – Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep van het openbaar
ministerie – Elektronisch toezicht – Beslissing tot toekenning – Vaststelling van de datum
waarop de beslissing uitvoerbaar wordt.
Het cassatieberoep dat het openbaar ministerie binnen de wettelijke termijn tegen de
beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank heeft ingesteld waarbij electronisch toezicht
wordt toegekend, heeft opschortende werking tot het ogenblik waarop het Hof op het
voormelde cassatieberoep uitspraak heeft gedaan, hoewel het vonnis waarbij de maatregel
is toegekend beslist dat het vonnis op een eerdere datum uitvoerbaar wordt (Artikelen 60
en 97, § 3, 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.)
8 april 2009
P.2009.0400.F
nr. 250
Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep door veroordeelde – Vorm.
De verklaring van cassatieberoep van de veroordeelde tegen een beslissing van de
strafuitvoeringsrechtbank moet door een advocaat worden ondertekend. (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.)
5 mei 2009
P.2009.0583.N
nr. 294
Ontvankelijkheid – Taalgebruik – Strafuitvoeringsrechtbank – Verzoek tot taalwijziging –
Termijn om het verzoek in te dienen.
Krachtens art. 23ter, Taalwet Gerechtszaken, kan de veroordeelde, ingeval hij gedetineerd
is in een gevangenis in een ander taalgebied dan dat van het strafgerecht dat hem had
veroordeeld, de strafuitvoeringsrechtbank aanwijzen die zijn dossier zal behandelen; deze
bepaling, die erop gericht is om de zaak te doen behandelen door een rechtbank waarvan
de veroordeelde de taal kent, bepaalt geen termijn of bijzondere regel voor de te zijnen
gunste ingestelde keuze.
13 mei 2009
P.2009.0620.F
nr. 315
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Voorwaarden – Tegenaanwijzing voor het risico op het plegen van nieuwe ernstige
strafbare feiten – Voorwaardelijke invrijheidstelling.
Door, als tegenaanwijzing voor de invrijheidstelling van een veroordeelde, het risico te
vermelden op het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten, verplicht art. 47, § 1, 2°,
Wet Strafuitvoering, de rechter niet om die strafbare feiten te preciseren noch om de ernst
ervan te vermelden
10 juni 2009
P.2009.0780.F
nr. 394
Strafuitvoeringsrechtbank – Gedetineerde die eerder voor de territoriaal bevoegde
strafuitvoeringsrechtbank verscheen – Overplaatsing naar een strafinrichting gevestigd in
het rechtsgebied van een ander hof van – Territoriale bevoegdheid.
Krachtens artikel 635, § 1, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de
strafuitvoeringsrechtbanken, behoudens de door de Koning bepaalde uitzonderingen,
bevoegd zijn voor de tot één of meerdere vrijheidstraffen veroordeelden die gedetineerd
zijn in de strafinrichtingen in het rechtsgebied van het hof van beroep waarin zij zijn
gevestigd en dat deze strafuitvoeringsrechtbanken bevoegd blijven voor elke beslissing tot
op het moment van de definitieve invrijheidstelling, blijft de oorspronkelijk territoriaal
bevoegde strafuitvoeringsrechtbank, waarvoor de gedetineerde eerder reeds verscheen, in
beginsel bevoegd voor elke nieuwe beslissing tot op het moment van zijn definitieve
invrijheidstelling
22 september 2009
P.2009.1365.N
nr. 517
Beslissing vatbaar voor verzet – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid –
Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis tot intrekking van een uitvoeringsmodaliteit van de
straf – Rechtbank die bij verstek uitspraak heeft gedaan.
Wanneer tegen het vonnis tot herroeping van de strafuitvoeringsmodaliteit verzet kan
worden aangetekend, is cassatieberoep uitgesloten zolang het gewone rechtsmiddel
mogelijk is
23 september 2009
P.2009.1359.F
nr. 522
Beslissing vatbaar voor verzet – Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis tot intrekking van
een uitvoeringsmodaliteit van de straf – Rechtbank die bij verstek uitspraak heeft gedaan.
Uit arrest nr. 37/2009 van het Grondwettelijk Hof van 4 maart 2009, volgt dat artikel 96
Wet Strafuitvoering, in die zin uitgelegd moet worden dat het geen verbod inhoudt op
verzet tegen een door de strafuitvoeringsrechtbank bij verstek gewezen vonnis tot
herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit
23 september 2009
P.2009.1359.F
nr. 522
Strafuitvoeringsrechtbank – Behoud van bevoegdheid
invrijheidstelling – Voorwaarde – Territoriale bevoegdheid.

tot

bij

de

definitieve

Behoudens de door de Koning bepaalde uitzonderingen is de strafuitvoeringsrechtbank
bevoegd voor de veroordeelden die gedetineerd zijn in de strafinrichtingen in het
rechtsgebied van het hof van beroep waarin hij gevestigd is, en blijft hij bevoegd voor
elke beslissing tot op het ogenblik van de definitieve invrijheidstelling, wat inhoudt dat
om bevoegd te blijven, de strafuitvoeringsrechtbank, overeenkomstig zijn op het ogenblik
van de eerste adiëring geldende territoriale bevoegdheid, reeds uitspraak heeft gedaan
over een strafuitvoeringsmodaliteit; indien dit niet het geval is, zal enkel die
strafuitvoeringsrechtbank bevoegd zijn die op het ogenblik van het indienen van het
verzoek van de veroordeelde of van het advies van de gevangenisdirecteur, territoriaal
bevoegd is. (Art. 635, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
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17 november 2009

P.2009.1539.N

nr. 672

Strafuitvoeringsrechtbank – Territoriale bevoegdheid.
Overeenkomstig artikel 635, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek blijft de
strafuitvoeringsrechter of strafuitvoeringsrechtbank in de regel bevoegd voor de
gedetineerde veroordeelde over wie ze reeds een eerdere beslissing betreffende een
strafuitvoeringsmodaliteit heeft genomen waarvoor ze zich toen bevoegd heeft geoordeeld
1 december 2009
P.2009.1616.N
nr. 711
Strafuitvoeringsrechtbank – Uitspraak over de bevoegdheid – Vertegenwoordiging van
veroordeelde door raadsman.
De strafuitvoeringsrechtbank vermag bij eenzelfde vonnis en zonder dat de raadsman van
de veroordeelde die niet verscheen, hem kon vertegenwoordigen, uitspraak doen over haar
bevoegdheid te beslissen over de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit en over
die strafuitvoeringsmodaliteit zelf. (Art. 53 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
1 december 2009
P.2009.1616.N
nr. 711
Cassatieberoep – Termijn – Berekening – Beslissing.
De termijn van vijftien dagen waarin de veroordeelde cassatieberoep moet instellen tegen
een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank, is geen vrije termijn, hij wordt gerekend
vanaf de dag na die van de akte die hem doet ingaan en de vervaldag is daarin begrepen.
(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; Artikelen 52 en 53 Gerechtelijk Wetboek.)
2 december 2009
P.2009.1615.F
nr. 716
Cassatieberoep – Strafuitvoeringsrechtbank – Verklaring ondertekend door een advocaat
– Vonnis – Vorm.
Zoals blijkt uit artikel 97, § 1, tweede lid, Wet Strafuitvoering, moet, wanneer de
verklaring van cassatieberoep door de veroordeelde zelf is gedaan, het origineel van die
verklaring, opdat dit cassatieberoep ontvankelijk zou zijn, diezelfde dag door een
advocaat worden ondertekend
16 december 2009
P.2009.1694.F
nr. 756

STRAFVORDERING
Uitvoering die de perken van het huiszoekingsbevel overschrijdt – Gevolg voor de
regelmatigheid van de vaststellingen en inbeslagnames – Gerechtelijk onderzoek –
Huiszoeking.
Wanneer de onderzoekers bij de uitvoering van een huiszoekingsbevel de perken ervan
overschrijden, zijn enkel de vaststellingen en inbeslagnames welke niet beoogd zijn door
het huiszoekingsbevel onregelmatig; die onregelmatigheid strekt zich niet uit tot de
vaststellingen en inbeslagnames die het huiszoekingsbevel wel beoogt. (Art. 89bis
Wetboek van Strafvordering.)
13 januari 2009
P.2008.1456.N
nr. 25
Uitoefening – Misdrijven over aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten – Aanwijzing van het openbaar ministerie door de procureur–generaal
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– Gemeenrechtelijke misdrijven.
Het staat slechts de procureur–generaal de magistraat aan te wijzen die bij toepassing van
artikel 155, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek de strafvordering uitoefent; deze aanwijzing
blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het openbaar ministerie en het komt de
rechter niet toe deze aanwijzing te onderzoeken
20 januari 2009
P.2008.1785.N
nr. 50
Ontvankelijkheid – Voorwaarden – Strafvordering tegen persoon die met oog op
tenuitvoerlegging van Europees aanhoudingsbevel aan België wordt overgeleverd –
Verwijzing van de persoon naar de uitvoerende Staat.
Noch de wet van 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, noch enige
andere wettelijke bepaling, doen de ontvankelijkheid van de strafvordering tegen de
persoon die met het oog op het instellen van een vervolging wordt overgeleverd, afhangen
van diens terugzending naar de uitvoerende Staat, nog vóór daarover in de uitvaardigende
Staat uitspraak werd gedaan.
25 februari 2009
P.2008.1818.F
nr. 157
Behandeling voor het vonnisgerecht – Vaststelling van het bestaan van een
onregelmatigheid, verzuim, nietigheid of grond van niet–ontvankelijkheid.
Wanneer, rekening gehouden met de in artikel 235bis, §5 Wetboek van Strafvordering
bedoelde beperking van een onregelmatigheid die al definitief getoetst is door het
onderzoeksgerecht, de strafrechter een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als
bedoeld in artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering, of een grond van niet–
ontvankelijkheid vaststelt, stelt hij evenzeer als het onderzoeksgerecht, de nietigheid vast
van de handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop
volgende rechtspleging
17 maart 2009
P.2008.1749.N
nr. 202
Lasthebber ad hoc – Rechtspersoon – Aanwending van rechtsmiddelen – Bevoegdheid –
Vertegenwoordiging.
Wanneer, ingeval tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is om hem te
vertegenwoordigen een strafvordering wordt ingesteld wegens dezelfde of
samenhangende feiten, door de rechtbank een lasthebber ad hoc is aangewezen om de
rechtspersoon te vertegenwoordigen, is uitsluitend deze laatste bevoegd om namens de
rechtspersoon als beklaagde rechtsmiddelen, met inbegrip van cassatieberoep, aan te
wenden tegen de beslissingen over de tegen deze rechtspersoon ingestelde strafvordering
(Art. 2bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
9 juni 2009
P.2009.0446.N
nr. 388
Kwalificatie van de feiten – Correctionele of politierechtbank – Dagvaarding of
verwijzingsbeschikking – Verplichting van de rechter – Aanhangigmaking van de zaak bij
de rechter.
In correctionele of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewezen
beschikking van verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen,
niet de daarin vermelde kwalificatie en omschrijving bij de vonnisgerechten aanhangig,
maar de feiten zoals zij blijken uit de stukken van het gerechtelijk onderzoek of het
opsporingsonderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding ten
grondslag liggen; de strafrechter moet aan het strafbare feit de juiste kwalificatie en
omschrijving geven en mag daartoe de vermeldingen van de telastlegging aanpassen,
verbeteren of vervangen, mits hij daarbij bij het gepleegde feit blijft, zoals het bepaald of
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bedoeld is in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt (Artikelen 129, eerste lid, 130,
160, en 182 Wetboek van Strafvordering.)
9 juni 2009
P.2009.0201.N
nr. 387
Verval van de strafvordering tegen betaling van een som – Verval.
De betaling door de overtreder van de som die met toepassing van art. 65, § 1,
Wegverkeerswet, wordt geïnd, doet de strafvordering vervallen, tenzij het openbaar
ministerie binnen de maand, te rekenen vanaf de dag van betaling, de betrokkene kennis
geeft van zijn voornemen die vordering in te stellen.
10 juni 2009
P.2009.0854.F
nr. 395
Burgerrechtelijk aansprakelijke partij – Veroordeling in de kosten.
De handelingen waarbij het openbaar ministerie een burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
met het oog op haar gezamenlijke en bijkomende veroordeling samen met de partij aan
wie de feiten worden tenlastegelegd, in de zaak voor de strafrechter betrekt, maken deel
uit van de strafvordering
23 september 2009
P.2008.1311.F
nr. 519
Draagwijdte – Regel "non bis in idem" – Afsplitsing van de vervolgingen bij de regeling
van de rechtspleging – Vervolgingen blijven aanhangig bij de onderzoeksrechter –
Tweede gerechtelijk onderzoek bij een andere rechter – Verval – Onderzoek in strafzaken.
De regel "non bis in idem" staat niet eraan in de weg dat ten aanzien van één van de
inverdenkinggestelden, zelfs bij een andere onderzoeksmagistraat dan die waarbij de zaak
aanvankelijk aanhangig is gemaakt, opnieuw een gerechtelijk onderzoek wordt geopend
betreffende een zaak waarvoor bij de regeling van de rechtspleging, een beschikking tot
afsplitsing van de tegen deze inverdenkinggestelde ingestelde vervolgingen werd
genomen.
14 oktober 2009
P.2009.1279.F
nr. 583
Toepasselijke bepalingen – Verjaring – Overtredingen van de bijzondere wetten –
Bepalingen van de V.T.Sv. – Toepassing.
Naar luid van artikel 25, eerste lid, V.T.Sv., zijn de bepalingen die aan dit artikel
voorafgaan toepasselijk op de verjaring van de strafvordering betreffende de misdrijven
door bijzondere wetten omschreven, voor zover die wetten niet anders bepalen.
18 november 2009
P.2009.1023.F
nr. 677
Burgerlijke
partij
–
Burgerlijke
partijstelling
Consignatieverplichting – Verzuim – Op gang brengen.

bij

rechtsvordering

–

Het openbaar ministerie of de beklaagde kunnen, zelfs voor het eerst in hoger beroep, aan
de rechtstreeks dagende partij een grond tegenwerpen om niet te procederen, namelijk
haar verzuim om de sommen te betalen die zij in consignatie moet geven (Art. 108 K.B.
28 dec. 1950.)
9 december 2009
P.2009.1105.F
nr. 730
Consignatie – Draagwijdte – Burgerlijke partij – Burgerlijke partijstelling bij
rechtsvordering – Consignatieverplichting – Verzuim – Op gang brengen –
Daaropvolgende vordering tot onderzoek.
De nalatigheid van de klager om te voldoen aan de verplichting tot voorafgaande
consignatie van de kosten, heeft geen invloed op de rechtspleging wanneer zij door de
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vordering van het openbaar ministerie is gedekt, wat aan de vervolging haar wettelijke
basis verleent en wettigt dat de kosten ervan door de Schatkist worden voorgeschoten;
daaruit volgt dat deze nalatigheid niet belet dat uitspraak wordt gedaan over de
strafvordering die met een burgerlijke partijstelling is ingesteld, waarna een vordering tot
onderzoek is ingesteld (Art. 108 K.B. 28 dec. 1950.)
9 december 2009
P.2009.1105.F
nr. 730
Burgerlijke
partij
–
Burgerlijke
partijstelling
bij
Consignatieverplichting – Bestaansreden – Op gang brengen.

rechtsvordering

–

De voorafgaande consignatie van de kosten, als bepaald in artikel 108, K.B. 28 december
1950 houdende Algemeen Reglement Gerechtskosten in Strafzaken, is een borg die de
burgerlijke partij wordt opgelegd om te garanderen dat zij met mate gebuik zou maken
van het haar bij wet toegekende recht om de strafvordering op gang te brengen; de
voormelde bepaling heeft vooral tot doel om de burgerlijke partijen wier klacht de
uitsluitende of voornaamste reden van de rechtsvordering was, het vormvereiste van de
voorafgaande consignatie op te leggen
9 december 2009
P.2009.1105.F
nr. 730
Ontvankelijkheid – Vroegere beslissing die geen uitspraak doet over een aan de
beklaagde ten laste gelegd – Gezag van gewijsde.
Het gezag van gewijsde in strafzaken strekt zich uit tot wat de rechter ten gronde over het
voorwerp van de strafvordering heeft beslist; de vervolgingen die tegen een beklaagde
zijn ingesteld kunnen niet onontvankelijk worden verklaard op grond van het door hem
aangevoerde vroegere vonnis dat geen uitspraak doet over een hem ten laste gelegd
misdrijf
16 december 2009
P.2009.0627.F
nr. 752
Belastingambtenaren – Aangifte bij de procureur des Konings – Belastingfraude.
Art. 29, tweede lid, Sv., slaat op de feiten die ter kennis van het parket worden gebracht
door de ambtenaren die het aanwijst en niet op de inlichtingen die de procureur des
Konings in de uitoefening van zijn algemene vervolgingsopdracht vraagt en verkrijgt, ook
al worden de feiten die de belastingadministratie of de in het geding betrokken personen
kennen, niet verduidelijkt door het vooronderzoek dat die magistraat heeft opgestart (Art.
29, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
23 december 2009
P.2009.1179.F
nr. 783
Machtiging van de gewestelijk directeur – Belastingambtenaren – Aangifte bij de
procureur des Konings – Gemeenrechtelijke misdrijven – Toepassingsgebied.
Art. 29, tweede lid, Sv., verbiedt de in deze bepaling vermelde ambtenaren om, zonder
machtiging van de gewestelijk 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, strafbaar zijn; de exceptie van niet–ontvankelijkheid
van de vervolgingen die daaruit voortvloeit kan niet op de gemeenrechtelijke misdrijven
worden toegepast. (Art. 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
23 december 2009
P.2009.1179.F
nr. 783

TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
Cassatieberoep – Verklaring van cassatieberoep aan de directeur van de gevangenis of
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zijn gemachtigde – Proces–verbaal van de verklaring – Beklaagde in hechtenis – Taal
van de rechtspleging.
Hoewel art. 30 G.W. de eiser in cassatie toestaat de verklaring van cassatieberoep in de
landstaal van zijn keuze te doen, moet de ambtenaar aan wie die verklaring wordt gedaan
daarvan niettemin de akte opmaken in de taal van de rechtspleging, weliswaar met
overname van de verklaring van cassatieberoep in de taal waarin zij was gesteld
7 januari 2009
P.2008.1596.F
nr. 14
Betekening – Woonplaats – Akte tot inleiding van het geding.
Onder het begrip woonplaats in artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juli 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken dient de gerechtelijke woonplaats te worden
verstaan, dat is de plaats waar de persoon op de bevolkingsregisters is ingeschreven als
hebbende aldaar zijn hoofdverblijf. (Art. 4, § 1, tweede lid Wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken.)
29 januari 2009
C.2008.0046.F
nr. 76
Recht van verdediging – Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben beroepen –
Verwerping – Opdracht van de rechter – Verzoek tot taalwijziging.
De rechter aan wie de verweerder op grond van art. 7, § 1, Taalwet Gerechtszaken vraagt
dat de procedure in het Frans zou worden voortgezet, vermag dit verzoek niet te
verwerpen, zonder de partijen te hebben gehoord over zijn voornemen het verzoek tot
taalwijziging te kwalificeren als een verzoek gebaseerd op art. 7bis van diezelfde wet,
indien die rechtsgrond niet werd aangevoerd (Art. 7, § 1, en 7bis Wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
6 februari 2009
C.2008.0235.N
nr. 98
Engelstalige woorden "stand alone".
Het gebruik van de woorden "stand alone", tussen aanhalingstekens geplaatst in de
beslissing, schendt de Taalwet Gerechtszaken niet, in zoverre de bekritiseerde overweging
waarin deze woorden worden gebruikt verstaanbaar en zinnig is blijkens haar context
(Artikelen 24, 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
20 februari 2009
C.2007.0250.N
nr. 144
Aard – Voorlopige hechtenis – Beslissing tot handhaving – Gevolg voor de regels inzake
het gebruik der talen – Onderzoeksgerechten.
De beslissing van het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving van de
voorlopige hechtenis, is geen zuiver voorbereidende beslissing in de zin van art. 40,
tweede lid, Taalwet Gerechtszaken; in zoverre zij op de schending steunt van de artikelen
31 en 32 van de voormelde wet, is de aangevoerde nietigheid van een proces–verbaal van
verhoor door de politie, mocht dit bewaarheid worden, door een dergelijke beslissing
gedekt, wanneer niet blijkt dat de eiser die grief heeft opgeworpen voor het
onderzoeksgerecht dat de voormelde beslissing heeft gewezen
25 maart 2009
P.2009.0404.F
nr. 217
Wettigheid – Tolk – Getuigenis van een tolk na zijn opdracht – Verbod een tolk aan te
duiden onder de getuigen.
Ofschoon de wet verbiedt een tolk aan te duiden onder de getuigen, verbiedt geen enkele
wettelijke bepaling de getuigenis van een tolk nadat die zijn opdracht heeft vervuld. (Art.
332, vierde lid Wetboek van Strafvordering.)
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25 maart 2009

P.2009.0404.F

Ontvankelijkheid – Strafuitvoeringsrechtbank –
taalwijziging – Termijn om het verzoek in te dienen.

nr. 217
Strafuitvoering

–

Verzoek

tot

Krachtens art. 23ter, Taalwet Gerechtszaken, kan de veroordeelde, ingeval hij gedetineerd
is in een gevangenis in een ander taalgebied dan dat van het strafgerecht dat hem had
veroordeeld, de strafuitvoeringsrechtbank aanwijzen die zijn dossier zal behandelen; deze
bepaling, die erop gericht is om de zaak te doen behandelen door een rechtbank waarvan
de veroordeelde de taal kent, bepaalt geen termijn of bijzondere regel voor de te zijnen
gunste ingestelde keuze.
13 mei 2009
P.2009.0620.F
nr. 315
Appelakte – Rechtstaal – Algemeen gekende en aanvaarde uitdrukking of adagium –
Rechtsspreuk "Nul ne plaide par procureur".
Een akte wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle voor de
regelmatigheid ervan vereiste vermeldingen in die taal zijn gesteld (Artikelen 2, 24 en 40
Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
22 mei 2009
C.2008.0300.N
nr. 335
Aanhaling in een andere taal – 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 2, 24 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken.)
19 juni 2009
C.2008.0475.N
nr. 426
Hoger beroep – Dekking – Verstekvonnis – In het Frans gestelde akte van de
rechtspleging – Betekening in het Nederlands taalgebied, zonder vertaling – Nietigheid.
Het arrest dat met bevestiging van het bij verstek gewezen beroepen vonnis, geen
uitspraak doet over de door de eiser aangevoerde nietigheid van de oorspronkelijke
dagvaarding, aangezien aan de in het Frans gestelde akte van rechtspleging die in het
Nederlandse taalgebied is betekend, geen Nederlandse vertaling werd toegevoegd,
schendt de bepalingen Taalwet Gerechtszaken. (Artikelen 38, tweede lid, en 40 Wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
16 september 2009
P.2009.0999.F
nr. 506
Verzoek tot taalwijziging – Toepassingsvoorwaarden – Rechtbank van het arrondissement
Brussel – Territoriale bevoegheidsbepaling ingevolge artikel 3 of 4 van de taalwet
gerechtszaken.
Wanneer een zaak aanhangig wordt gemaakt voor een rechtbank van het arrondissement
Brussel,waarvan de territoriale bevoegdheid kan bepaald worden door een plaats welke
zich op het grondgebied bevindt van de Vlaamse gemeenten buiten de Brusselse
agglomeratie (artikel 3) of door de woonplaats van een verweerder in een gemeente van
de Brusselse agglomeratie (artikel 4), is taalwijziging slechts mogelijk voor zover artikel
3 geen toepassing vindt; een uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel of een vermelding
dat de zaak aanhangig is gemaakt op grond van een territoriale bevoegdheid bepaald door
een plaats welke zich op het grondgebied bevindt van een Vlaamse gemeente van het
arrondissement Brussel gelegen buiten de Brusselse agglomeratie is hiertoe niet vereist;
het volstaat dat uit de inleidende akte blijkt dat het aanknopingspunt voor de bepaling van
de territoriale bevoegdheid gelegen is in een Vlaamse gemeente van het arrondissement
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(Artikelen 3, tweede lid, en 4, § 1, derde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken.)
8 oktober 2009
C.2007.0262.N
nr. 564
Toepasselijkheid – Verzoek tot taalwijziging – Rechtbank van het arrondissement Brussel
– Versnelde en bijzondere procedure.
Uit de tekst van de artikelen 4 en 6 van de Taalwet gerechtszaken volgt dat de hierin
uitgewerkte versnelde en bijzondere procedure van toepassing is op de afhandeling van de
incidenten van taalwijziging aldaar opgenomen
8 oktober 2009
C.2008.0364.N
nr. 565
Cassatieberoep – Verplichting – Termijn – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof
– Verzoek tot taalwijziging – Rechtbank van het arrondissement Brussel – Uitspraak van
de beslissing die geldt als betekening – Hof van Cassatie – Gelijkheid.
Wanneer de vraag rijst voor het Hof van Cassatie of de regeling van artikel 4, § 2, en 6, §
2, van de Taalwet gerechtszaken de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat
zij de termijn voor het instellen van een cassatieberoep doet ingaan vanaf het ogenblik van
de uitspraak, zelfs in afwezigheid van de partijen, terwijl in civiele procedures de termijn
van het cassatieberoep in de regel ingaat vanaf de betekening of de kennisgeving van de
beslissing, stelt het Hof die vraag aan het Grondwettelijk Hof
8 oktober 2009
C.2008.0364.N
nr. 565
Akte van rechtspleging – Taal van de rechtspleging.
Een akte van rechtspleging moet worden geacht geheel in de taal van de rechtspleging te
zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in die
taal gesteld zijn. (Art. 1057 Gerechtelijk Wetboek; Art. 24 Wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken.)
16 november 2009
C.2009.0254.N
nr. 666
Aard – Argumenten ter ondersteuning van een grief – Akte van hoger beroep –
Uiteenzetting van de grieven.
Wanneer de akte van hoger beroep naast een uiteenzetting van de grieven tevens
argumenten ter ondersteuning van de grieven bevat, behoren zij tot de grieven die in het
debat worden gebracht en waarvan de geïntimeerde kennis moet kunnen nemen in de taal
van de rechtspleging (Art. 1057, 7° Gerechtelijk Wetboek; Art. 24 Wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
16 november 2009
C.2009.0254.N
nr. 666
Akte van hoger beroep – Taal van de rechtspleging.
Uit artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, volgt
dat de akte van hoger beroep, bepaald in artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek moet
gesteld worden in de taal van de bestreden beslissing. (Art. 1057 Gerechtelijk Wetboek;
Art. 24 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
16 november 2009
C.2009.0254.N
nr. 666
Hof van beroep te Brussel – Territoriale bevoegdheid – Kamer – Taal van de
rechtspleging.
Het hof van beroep te Brussel dat met betrekking tot het beroepen vonnis van de
rechtbank van koophandel te Brussel, dat in het Nederlands werd opgesteld, oordeelt dat
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de eerste rechter territoriaal niet bevoegd is maar wel de rechtbank van koophandel te
Nijvel, dient de zaak te verwijzen naar de bevoegde rechter in hoger beroep, dit is de
appelrechter van de rechter die in eerste aanleg bevoegd is; dit is weliswaar het hof van
beroep te Brussel maar dan wel een civiele kamer van dit hof die kennis kan nemen van
franstalige zaken (Art. 643 Gerechtelijk Wetboek; Art. 24 Wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken.)
26 november 2009
C.2008.0307.N
nr. 699

TELEGRAAF EN TELEFOON
Opsporing van telefoongesprekken – Regelmatigheid – Gerechtelijk onderzoek –
Uitwisseling van telecommunicatie – Strafzaken.
Art. 88bis werd bij wet van 11 februari 1991 ingevoegd om een wettelijke basis te
bezorgen aan de inmenging in het recht op eerbiediging van het privé–leven. Die
inmenging bestaat erin om buiten medeweten van de abonnee van een
telecommunicatienetwerk en de door hem opgebelde persoon, tijdens de uitwisseling van
de telecommunicatie, de oorsprong of de bestemming ervan te lokaliseren; de
bewoordingen van deze bepaling houden in dat het bevelschrift dat van de
onderzoeksrechter wordt vereist alleen een verplicht vormvereiste is ten aanzien van de
uitwisseling van telecommunicatie en niet voor het nauwkeurig lokaliseren van een
mobiele telefoon door het Belgisch Instituut van Posterijen en Telecommunicatie, wat
mogelijk is door alleen maar het signaal van dat toestel op te sporen terwijl het in werking
is, zonder dat vereist is dat er tijdens het opsporen telecommunicatie uitgaat of inkomt.
10 november 2009
P.2009.1584.F
nr. 653
Opsporing van telefoongesprekken – Gerechtelijk onderzoek – Lokaliseren van een
mobiele telefoon – Tussenkomst van het BIPT – Strafzaken.
Art. 88bis werd bij wet van 11 februari 1991 ingevoegd om een wettelijke basis te
bezorgen aan de inmenging in het recht op eerbiediging van het privé–leven. Die
inmenging bestaat erin om buiten medeweten van de abonnee van een
telecommunicatienetwerk en de door hem opgebelde persoon, tijdens de uitwisseling van
de telecommunicatie, de oorsprong of de bestemming ervan te lokaliseren; de
bewoordingen van deze bepaling houden in dat het bevelschrift dat van de
onderzoeksrechter wordt vereist alleen een verplicht vormvereiste is ten aanzien van de
uitwisseling van telecommunicatie en niet voor het nauwkeurig lokaliseren van een
mobiele telefoon door het Belgisch Instituut van Posterijen en Telecommunicatie, wat
mogelijk is door alleen maar het signaal van dat toestel op te sporen terwijl het in werking
is, zonder dat vereist is dat er tijdens het opsporen telecommunicatie uitgaat of inkomt.
10 november 2009
P.2009.1584.F
nr. 653

TUSSENKOMST
Tussenvordering – Tussenvordering die een veroordeling beoogt – Verband met de
hoofdvordering – Onontvankelijkheid van de hoofdvordering – Vordering tussen reeds in
het geding betrokken partijen.
Buiten het geval van de tussenvordering tot vrijwaring, is de tussenvordering, die een
veroordeling beoogt, die niet afhangt van de veroordeling waartoe de hoofdvordering
strekt, hoewel zij daarmee samenhangt, geen ondergeschikte vordering, zodat zulke
tussenvordering als hoofdvordering kan blijven bestaan, als de gedinginleidende
hoofdvordering niet ontvankelijk of niet gegrond wordt verklaard (Artikelen 15 en 16,
tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
2 maart 2009
C.2008.0469.N
nr. 164
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Strafgerecht – Vrijwillige tussenkomst in hoger beroep – Ontvankelijkheid – Vordering tot
veroordeling van de benadeelde persoon – Vordering tot vrijwaring van de verzekerde –
Verzekeraar.
Wanneer tussen twee partijen geen geding is aangegaan voor de eerste rechter, kan één
van hen, voor de eerste maal in hoger beroep, tegen de andere geen vordering tot
vrijwaring of tot veroordeling instellen (Art. 89, § 5 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst; Art. 812, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
30 september 2009
P.2009.0597.F
nr. 536

UITLEVERING
Opdracht – Miskenning – Buitenlands bevel tot aanhouding – Exequatur – Waarborg
voor de eerbiediging van de grondrechten en non–discriminatie clausule – Risico op
marteling – Geneeskundig onderzoek van de persoon bedoeld in het verzoek tot
uitlevering – Verslag van de wetsdokter – Schriftelijk bewijs – Onderzoeksgerechten –
Passieve uitlevering – Bewijskracht.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, om te beoordelen of er ernstige
redenen zijn om aan te nemen dat het verzoek van de buitenlandse overheid werd
ingediend om een persoon te vervolgen of te straffen op grond van ras, religie,
nationaliteit of politieke overtuiging, of dat de toestand van die persoon gevaar loopt te
verergeren om één van die redenen, oordeelt dat het verslag van de wetsdokter niet uitsluit
dat de door deze deskundige vastgestelde verwondingen door een ongeval kunnen zijn
veroorzaakt, schendt de bewijskracht van dit verslag dat besluit dat "de medico–legale
vaststellingen sporen met folterpraktijken zoals die zijn beschreven" door de persoon
bedoeld in het verzoek tot uitlevering, "zowel wat de wijze van toebrengen van de
verwondingen betreft als qua datering van de verwondingen". (Artikelen 1319, 1320 en
1322 Burgerlijk Wetboek; Art. 2bis, eerste lid Wet van 15 maart 1874 op de
uitleveringen.)
14 januari 2009
P.2008.1827.F
nr. 31
Onderzoeksgerecht – Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België –
Buitenlands bevel tot aanhouding – Inbeslagneming en overhandiging van voorwerpen –
Overtuigingsstukken.
Het begrip overtuigingsstukken omvat alle voorwerpen, stukken en zaken die moeten
bijdragen tot het achterhalen van de waarheid en die worden bewaard om ze als bewijs te
kunnen overleggen aan het rechtscollege dat van de zaak kennis moet nemen,
onverschillig of deze goederen daarnaast ook gediend hebben om het misdrijf te plegen
(Art. 26, § 1, 1° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
18 februari 2009
P.2009.0233.F
nr. 136
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Voorwaarden – Buitenlands
bevel tot aanhouding – Toezicht op de dubbele strafbaarstelling – Vrijstelling van toezicht
– Lijst van misdrijven – Toepassing op de poging tot dat misdrijf – Doodslag.
De soortnaam doodslag in artikel 5, § 2, 14°, Wet 19 dec. 2003, houdt tevens de poging
tot dat misdrijf in, zodat noch die poging, noch het voltooide misdrijf, enig onderzoek
vereist naar de dubbele strafbaarstelling, voor zover de maximale gevangenisstraf in de
uitvaardigende lidstaat op zijn minst drie jaar bedraagt
18 februari 2009
P.2009.0233.F
nr. 136
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Voorwaarden – Buitenlands
bevel tot aanhouding – Feiten die verschillende misdrijven uitmaken – Voorwaarden
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vervuld voor één van de omschrijvingen van het feit.
Wanneer het feit waarvoor het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, uit
verschillende misdrijven bestaat, moet het rechtscollege dat belast is met de uitspraak
over de tenuitvoerlegging van dat bevel, nagaan of één van de omschrijvingen van het feit
beantwoordt aan de voorwaarden voor tenuitvoerlegging zoals zij in de Wet 19 dec. 2003
zijn bepaald
18 februari 2009
P.2009.0233.F
nr. 136
Cassatieberoep – Toepasselijke bepalingen – Hoger beroep – Verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling – Voorlopige aanhouding – Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling – Passieve uitlevering.
Wanneer een vreemdeling, die met toepassing van artikel 5 Uitleveringswet, voorlopig is
aangehouden, cassatieberoep instelt tegen het arrest dat uitspraak doet op zijn hoger
beroep tegen de beschikking van de raadkamer waarbij zijn voorlopige invrijheidstelling
wordt verworpen, blijven de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering op dat
cassatieberoep van toepassing
18 maart 2009
P.2009.0315.F
nr. 206
Toepasselijke wetsbepalingen – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Verzoek tot
invrijheidstelling – Uitleveringsdetentie na exequatur – Invrijheidstelling door de kamer
van inbeschuldigingstelling – Passieve uitlevering.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de vreemdeling, die met toepassing van
artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet 1874 is opgesloten, in vrijheid stelt, geldt voor de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep niet artikel 31, § 2 Voorlopige Hechteniswet,
maar de gemeenrechtelijke bepalingen van het Wetboek van Strafvordering
31 maart 2009
P.2009.0162.N
nr. 224
Ontvankelijkheid – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Verzoek tot
invrijheidstelling – Uitleveringsdetentie na exequatur – Invrijheidstelling door de kamer
van inbeschuldigingstelling – Passieve uitlevering.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de vreemdeling, die met toepassing van
artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet 1874 is opgesloten, in vrijheid stelt, geldt voor de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep niet artikel 31, § 2 Voorlopige Hechteniswet,
maar de gemeenrechtelijke bepalingen van het Wetboek van Strafvordering
31 maart 2009
P.2009.0162.N
nr. 224
Opdracht – Exequatur – Onderzoeksgerechten – Passieve uitlevering.
Krachtens artikel 3, tweede lid, Uitleveringswet 1874 moeten de onderzoeksgerechten
nagaan of de door de bevoegde vreemde overheid overgelegde akte, op het ogenblik van
hun beslissing, aan de vereisten van de wet en van het uitleveringsverdrag voldoet en of
de algemene en bijzondere uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld
31 maart 2009
P.2009.0162.N
nr. 224
Kamer van inbeschuldigingstelling – Bevoegdheid – Exequatur door de raadkamer –
Afwezigheid van hoger beroep – Navolgend verzoek tot invrijheidstelling – Afwijzing door
de raadkamer – Hoger beroep van de vreemdeling – Passieve uitlevering.
Wanneer de persoon, die is opgesloten om te worden uitgeleverd en die ter beschikking
staat van de uitvoerende macht, de rechter vraagt de wettigheid van zijn gevangenhouding
te onderzoeken, kan dit onderzoek door de rechter niet inhouden dat deze de eerder
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gedane uitvoerbaarverklaring van de door de verzoekende staat overgelegde akten in
vraag kan stellen; de rechter kan derhalve niet opnieuw de regelmatigheid van het verzoek
tot uitlevering of van het door de verzoekende staat afgeleverde bevel tot aanhouding
onderzoeken, wanneer daarover door de bevoegde rechter reeds definitief uitspraak is
gedaan
31 maart 2009
P.2009.0162.N
nr. 224
Ontvankelijkheid – Verzoek tot invrijheidstelling – Uitleveringsdetentie na exequatur –
Passieve uitlevering.
Uit de artikelen 5.4 E.V.R.M. en 3 en 5 Uitleveringswet 1874 volgt dat de uitvoerende
macht als enige bevoegd is om, op advies van de kamer van inbeschuldigingstelling, te
beslissen over de uitlevering; de persoon die is opgesloten om te worden uitgeleverd en
die dus ter beschikking staat van de uitvoerende macht, heeft wel het recht de rechter te
vragen op korte termijn te beslissen over de wettigheid van zijn gevangenhouding
31 maart 2009
P.2009.0162.N
nr. 224
Benelux–uitleveringsverdrag – Vaststelling door de rechter – Stilzwijgende afstand –
Specialiteitsbeginsel – Opdracht van het Hof.
De rechter stelt onaantastbaar vast of er stilzwijgende afstand is van het
specialiteitsbeginsel; het Hof toetst slechts of de feiten die de rechter vaststelt, zijn
juridische gevolgtrekking kunnen verantwoorden. (Art. 13.1, eerste lid, c Benelux–
Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken.)
21 april 2009
P.2008.1789.N
nr. 262
Benelux–uitleveringsverdrag – Vaststelling door de rechter – Stilzwijgende afstand –
Specialiteitsbeginsel – Afstand.
Het specialiteitsbeginsel, krachtens hetwelk de persoon die aan België is uitgeleverd hier
niet mag worden vervolgd voor feiten die werden gepleegd vóór zijn uitlevering en
waarvoor de uitlevering niet werd verzocht, geldt evenwel onder meer niet langer
wanneer de betrokken persoon vrijwillig afstand doet van het voordeel van de
specialiteitsvoorwaarde; deze afstand die de rechter onaantastbaar vaststelt, kan ook
stilzwijgend geschieden, voor zover hij duidelijk en vrij is. (Art. 13.1, eerste lid, c
Benelux–Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken.)
21 april 2009
P.2008.1789.N
nr. 262
Voorwaarden – Buitenlands bevel tot aanhouding – Uitlevering gevraagd aan België –
Toezicht op de voorwaarden – Non–discriminatieclausule – Gegevens in concreto –
Exequatur – Onderzoeksgerechten.
Uitlevering kan niet 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;
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat weigert om de door het
buitenlands rechtscollege tegen een dergelijke persoon uitgevaardigde bevelen tot
aanhouding met het oog op uitlevering uitvoerbaar te verklaren, verantwoordt zijn
beslissing naar recht wanneer het op grond van concrete gegevens oordeelt dat er ernstige
redenen bestaan om aan te nemen dat de toestand van de persoon om wiens uitlevering
wordt verzocht, ongunstig dreigt te worden beïnvloed door zijn politieke overtuiging
(Art. 2bis, eerste lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen.)
3 juni 2009
P.2009.0691.F
nr. 372
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Specialiteitsbeginsel – Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een Belgische
overheid – Tenuitvoerlegging in het buitenland – Overlevering van de betrokkene –
Actieve uitlevering.
Het in art. 34, § 1, Wet 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel,
bedoelde specialiteitsbeginsel heeft alleen tot doel de vervolging in België wegens andere
feiten dan die welke aan de overlevering ten grondslag liggen te verhinderen
10 juni 2009
P.2009.0170.F
nr. 389
Uitsluiting – Europees aanhoudingsbevel – Verjaring – Facultatieve weigering – Wet van
de Veroordelende Staat – Tenuitvoerlegging – Straf.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is niet naar recht verantwoord,
wanneer het een straf uitsluit zonder vast te stellen dat die niet meer volgens de wetten
van de veroordelende Staat kan worden ten uitvoer gelegd, en aldus zijn beslissing steunt
op een reden die geen verband houdt met de redenen die welke, met toepassing van artikel
6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, de weigering van tenuitvoerlegging mogelijk
maken. (Art. 6, 4° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
17 juni 2009
P.2009.0879.F
nr. 414
Draagwijdte – Uitlevering gevraagd aan België – Overeenkomst inzake uitlevering tussen
het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van – Regel "non bis in idem" – Identiek
feit.
Het bepaalde in artikel 5.1 Overeenkomst inzake uitlevering tussen het Koninkrijk België
en de Verenigde Staten van Amerika, dat de uitlevering wordt geweigerd wanneer het
verzoek een misdrijf betreft waarvoor de opgeëiste persoon reeds in de aangezochte Staat
werd berecht, vereist dat het feit identiek is, niet de kwalificatie ervan.
24 juni 2009
P.2009.0355.F
nr. 436
Artikel 7 – Uitlevering gevraagd aan België – Reden tot weigering van de uitlevering –
Indienen van een asielaanvraag – Richtlijn 2005/85 van de Raad van 1 december 2005.
Artikel 7.2 richtlijn 2005/85 van de Raad van 1 december 2005 betreffende
minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van
de vluchtelingenstatus, beoogt geen algemeen verbod op uitlevering van iedere
kandidaat–vluchteling waarvan alleen met een specifieke bepaling mag worden
afgeweken; door limitatief de dwingende redenen op te sommen waarom uitlevering niet
kan worden toegestaan en daarbij niet het indienen van een asielverzoek te vermelden,
voert de Uitleveringswet van 15 maart 1874, gewijzigd door die van 15 mei 2007, de
uitzondering in die bij artikel 7.2 van de richtlijn is toegestaan.
24 juni 2009
P.2009.0355.F
nr. 436
Cassatieberoep – Draagwijdte – Voorwaarden – Buitenlands bevel tot aanhouding –
Uitlevering gevraagd aan België – Ernstige risico's op flagrante rechtsweigering,
foltering of onmenselijke en onterende – Toezicht op de voorwaarden – Toezicht door het
Hof – Exequatur – Onderzoeksgerechten.
Artikel 2bis Uitleveringswet, ingevoegd door artikel 4 wet 15 mei 2007, krachtens welk
de uitlevering niet kan worden toegestaan wanneer er ernstige risico's bestaan dat de
persoon, indien hij wordt uitgeleverd, in de verzoekende Staat wordt onderworpen aan een
flagrante rechtsweigering, aan foltering of onmenselijke of onterende behandeling, legt
een algemene uitleveringsvoorwaarde op, waarvan het toezicht door de
onderzoeksgerechten gebeurt; het staat niet aan het Hof om zijn eigen beoordeling in de
plaats te stellen van die van de appelrechters, m.b.t. het al dan niet ernstige karakter van
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de aangevoerde risico's, maar wèl om te onderzoeken of de kamer van
inbeschuldigingstelling zich ervan heeft vergewist of er geen ernstige en duidelijke reden
is waaruit blijkt dat de voormelde voorwaarde onmogelijk kan worden vervuld en of zij
uit haar vaststellingen de gevolgen heeft kunnen afleiden die zij daaruit trekt
24 juni 2009
P.2009.0355.F
nr. 436
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Advies aan
regering.
Het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling aan de Regering, inzake uitlevering,
is alleen maar raadgevend en is geen beslissing waartegen cassatieberoep mogelijk is
14 juli 2009
P.2009.0995.F
nr. 453
Uitvoerbare titel – Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging van een Europees
aanhoudingsbevel, uitgaande van een andere Lidstaat.
De uiteenzetting van de Nederlandse Officier van justitie, waaruit blijkt dat de voorlopige
hechtenis naar Nederlands recht en rekening houdend met de specifieke omstandigheden
van de zaak verlengd werd op basis van het vonnis van de arrondissementsrechtbank, is
een uitvoerbare titel van voorlopige hechtenis die deel uitmaakt van het genoemde vonnis,
zodat het Europees aanhoudingsbevel hierop wordt gesteund. (Art. 2, § 4, 3° Wet 19 dec.
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
29 december 2009
P.2009.1830.N
nr. 791

UITVINDINGSOCTROOI
EUROPEES OCTROOI
Europese richtlijn – Verplichting – Voorwaarden – Bewijsmateriaal – Voorlopige
beschrijvende maatregelen – Lidstaat – Beslag inzake namaak.
De voorwaarde dat redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal moet worden overgelegd
door een rechthebbende, die de voorzitter van de rechtbank van koophandel of van de
rechtbank van eerste aanleg verzoekt maatregelen te verkrijgen tot beschrijving van
voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde
namaak aan te tonen, belet een lidstaat niet die voorwaarde te preciseren en te bepalen dat,
op dat verzoek, voorlopige maatregelen kunnen worden genomen als er aanwijzingen zijn
dat inbreuk wordt gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht. (Art. 1369bis/1, § 3
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 2 en 7 Richtlijn 2004/48/EEG van het Europees
Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuelle–
eigendomsrechten.)
26 november 2009
C.2008.0206.N
nr. 698

UITVOERBAARVERKLARING
Uitlegging – Rechtsmiddel – Partij – EEX–verordening – Europese Unie – Begrip –
Tenuitvoerlegging.
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 (EEX–Vo) moet aldus worden uitgelegd dat
een schuldeiser van een schuldenaar geen rechtsmiddel kan instellen tegen een beslissing
op een verzoek om verklaring van uitvoerbaarheid, wanneer hij niet formeel als
procespartij is opgetreden in het geding waarin een andere schuldeiser van die
schuldenaar om die verklaring vroeg (Art. 1166 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 36 en
43.1 E.E.G.–Verordening nr 44/2001 van de Raad van 22 dec. 2000.)
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17 september 2009

C.2006.0409.N

nr. 507

VALS GETUIGENIS
Vals getuigenis in burgerlijke zaken – Valsheid in een authentiek geschrift.
De valse verklaring, afgelegd door een particulier, op schrift gesteld door de rechter en
zijn griffier en vervolgens door de particulier ondertekend, kan een valsheid in een
authentiek geschrift opleveren in de zin van artikel 196 Strafwetboek; het feit dat het
genoteerde overeenstemt met het verklaarde, doet hieraan geen afbreuk, net zo min als het
feit dat het loutere afleggen van een valse verklaring strafbaar wordt gesteld door een
specifiek wetsartikel. (Artikelen 915, 934, 935, 939, 948, 949 en 950 Gerechtelijk
Wetboek; Artikelen 196 en 220 Strafwetboek.)
17 november 2009
P.2009.0663.N
nr. 669

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
Bevoegdheid – Telastlegging gekwalificeerd als een welbepaald misdrijf – Bestanddeel
van dat misdrijf dat een valsheid in geschrifte oplevert – Kennisname door de rechter –
Opdracht van de rechter.
Wanneer een telastlegging waarvoor een beklaagde is vervolgd, als een welbepaald
misdrijf is gekwalificeerd waarvan één der bestanddelen in werkelijkheid een valsheid in
geschrifte of het gebruik van dergelijk geschrift oplevert, dan moet de rechter aan die
feiten de juiste juridische kwalificatie geven door eveneens de valsheid in geschrifte of
het gebruik ervan in de bewoordingen van de wet te omschrijven; de rechter zal van de
aldus gekwalificeerde feiten en van diegene die ermee samenhangend zijn slechts kennis
kunnen nemen op voorwaarde dat de verwijzingsbeschikking de feiten van valsheid in
geschrifte of het gebruik ervan, die strafbaar zijn met een criminele straf, regelmatig heeft
gecorrectionaliseerd of dat het openbaar ministerie in zijn rechtstreekse dagvaarding met
toepassing van artikel 2, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden, vermeldt dat er
wegens verzachtende omstandigheden of gronden van verschoning geen grond is een
hogere straf dan een correctionele straf te vorderen. (Art. 2, tweede lid Wet 4 okt. 1867;
Artikelen 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek.)
6 januari 2009
P.2008.1289.N
nr. 11
Geschriften waarvan opstellen en gebruik vereist is bij gunning van een concessie of
aanneming door de gemeentelijke overheid – Geschriften die op bedrieglijke wijze
onjuistheden bevatten om anderen over de ware draagwijdte ervan te misleiden –
Geschriften die essentiële gegevens verzwijgen.
Wanneer een of meerdere geschriften, zoals contractuele documenten, briefwisseling met
deelnemende firma's en besluiten van de gemeenteraad en van het college van
burgemeester en schepenen, waarvan het opstellen en het gebruik vereist is bij de gunning
van een concessie of van een aanneming door de gemeentelijke overheid, op bedrieglijke
wijze onjuistheden bevatten om anderen over de ware draagwijdte ervan te misleiden,
leveren die geschriften valsheid in geschrifte op; dit kan ook het geval zijn voor andere
geschriften die essentiële gegevens, zoals het bestaan van een samenwerking, verzwijgen.
(Artikelen 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek.)
6 januari 2009
P.2008.1289.N
nr. 11
Verjaring – Tijdstip waarop de verjaring aanvangt – Gebruik van valse stukken.
De verjaring van het misdrijf "gebruik van valse stukken" vangt aan vanaf de laatste
aanwending van het vals stuk om aan de waarheidsvermomming uitwerking te verlenen,
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in zoverre tussen de verscheidene aanwendingen van het valse stuk geen periode is
verstreken, langer dan de op het misdrijf toepasselijke verjaringstermijn
13 januari 2009
P.2008.0882.N
nr. 23
Gebruik van valse stukken.
Het gebruik van een vals stuk is de materiële gedraging van het aanwenden van de akte of
het stuk om er een bepaald doel mee te bereiken; deze aanwending moet van dien aard
zijn dat ze een middel kan zijn om uitwerking te geven aan de valsheid (Artikelen 193,
196, 197, 213 en 214 Strafwetboek.)
13 januari 2009
P.2008.0882.N
nr. 23
Gebruik van valse stukken – Duur van het misdrijf.
Het gebruik van een vals stuk duurt voort, zelfs zonder nieuw feit van de dader en zonder
zijn herhaalde tussenkomst, zolang het doel dat hij beoogde niet werd verwezenlijkt en
zolang de oorspronkelijke handeling die hem wordt verweten, zonder dat hij zich ertegen
verzet, de gunstige uitwerking blijft hebben die hij ervan verwachtte (Artikelen 196, 197
en 213 Strafwetboek.)
27 januari 2009
P.2008.1639.N
nr. 68
Moreel bestanddeel.
Het bedrieglijk opzet, dat vereist is opdat valsheid strafbaar zou zijn, bestaat zodra de
dader, door het vertrouwen van het publiek in een geschrift te beschamen, 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 door de vervalser
beoogde voordeel bijgevolg niet ophoudt onrechtmatig te zijn alleen omdat het valse stuk
de terugbetaling tot doel heeft van iets wat rechtmatig verschuldigd is (Artikelen 193 en
196 Strafwetboek.)
11 februari 2009
P.2008.0314.F
nr. 112
Valsheid – Bandages – Leveringsattest voor materiaal – Ziektekostenverzekering –
Materieel bestanddeel – Geneeskundige verstrekkingen – Verdraaiing van de waarheid.
Hij die, ofschoon hij geen erkend bandagist is, de naam van een andere apotheker heeft
opgegeven, diens bandagistennummer heeft vermeld en zelf de leveringsattesten voor
bandagemateriaal heeft ondertekend, verdraait de waarheid. (Artikelen 193 en 196
Strafwetboek.)
11 februari 2009
P.2008.0314.F
nr. 112
Gebruik van het valse stuk door de vervalser – Voortzetting van de valsheid.
Wanneer de vervalser het valse stuk met hetzelfde bedrieglijk opzet of met hetzelfde
oogmerk om te schaden gebruikt als de vervalsing zelf, is het gebruik van het valse stuk,
ten aanzien van die vervalser, alleen de voorzetting van de valsheid in geschriften en
vormt het daarmee derhalve één enkel misdrijf.
18 februari 2009
P.2008.1505.F
nr. 134
Schade – Valsheid in een openbaar geschrift – Materieel bestanddeel – Begrip.
Aangezien de openbare orde er belang bij heeft dat de rechterlijke beslissingen worden
gewezen op stukken die de waarheid weergeven, is het valselijk verlenen van
authenticiteit door een magistraat aan een akte die voor de rechtbank wordt aangewend
met het, zelfs vergeefse, oogmerk om als bewijs te dienen, een procédé dat het wettig
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vertrouwen schaadt dat dergelijke geschriften nodig hebben; de verdraaiing van de
waarheid is hier op zichzelf reeds voldoende om schade op te leveren.
22 april 2009
P.2009.0205.F
nr. 271
Moreel bestanddeel.
Het bedrieglijk opzet, dat vereist is opdat valsheid strafbaar zou zijn, bestaat zodra de
dader, door het vertrouwen van het publiek in een geschrift te beschamen, enig voordeel
of enige winst beoogt, dat hij niet zou hebben behaald indien hij de waarheidsgetrouwheid
en de authenticiteit van het geschrift had geëerbiedigd
22 april 2009
P.2009.0205.F
nr. 271
Opnieuw samengesteld stuk – Materieel bestanddeel – Begrip – Verdraaiing van de
waarheid.
Het stuk dat als een origineel wordt voorgesteld, terwijl het een opnieuw samengesteld
stuk van een latere datum betreft, zonder dat daarop de vermeldingen zijn aangebracht die
aantonen dat het een akte betrof die verschillend is van het originele stuk, verdraait de
waarheid.
22 april 2009
P.2009.0205.F
nr. 271
Belasting over de toegevoegde waarde – Fiscale valsheid en gebruik van fiscale valsheid
– Begrip.
Terwijl artikel 196 Sw. ertoe strekt het vertrouwen van het publiek in geschriften te
beschermen, beoogt artikel 73bis BTW–Wetboek geen bescherming van de openbare
trouw maar de specifieke bestraffing van het valse stuk dat tot doel heeft de
belastingadministratie te misleiden met het oog op de berekening van de voormelde
belasting, de betaling ervan te vermijden of de verplichting daartoe uit te stellen; daaruit
volgt dat het gebruik van dat valse belastingstuk voortduurt tijdens het fiscale geschil,
wanneer het geen louter verweermiddel is maar ertoe strekt het oogmerk zelf van de
valsheid te verwezenlijken (Artikelen 196 en 197 Strafwetboek; Art. 73bis Wetboek van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
3 juni 2009
P.2008.1732.F
nr. 370
Valsheid – Algemene bepaling – Bijzondere bepaling – Toepassing – Bestraffing.
Wanneer de wetgever, in een bijzondere bepaling, afwijkt van de bestraffing van valsheid
in geschriften, die in algemene bewoordingen in het Sw. is bepaald, is doorgaans die
bijzondere bepaling van toepassing, met uitsluiting van alle overige bepalingen. (Art. 196
Strafwetboek; Art. 73bis Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
3 juni 2009
P.2008.1732.F
nr. 370
Valsheid – Gemeenrechtelijke valsheid – Begrip – Fiscale valsheid.
De gemeenrechtelijke valsheid is algemeen een misdrijf tegen de openbare trouw en
impliceert de mogelijkheid van schade en het hanteren van ruimere technieken dan de
fiscale valsheid. (Art. 196 Strafwetboek; Art. 73bis Wetboek van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.)
3 juni 2009
P.2008.1732.F
nr. 370
Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter – Voorwaarden – Verjaring – Valsheid
– Gebruik van valse stukken – Strafvordering – Duur van het misdrijf.
Wanneer een beklaagde wordt vervolgd wegens valsheid en gebruik van het valse stuk,
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begint de verjaring van de strafvordering ten aanzien van beide misdrijven eerst te lopen
vanaf het laatste gebruik, dat voortduurt, zelfs zonder nieuw feit van de dader en zonder
dat hij opnieuw handelt, zolang het door hem beoogde doel niet volledig is bereikt en de
beginhandeling zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg blijft hebben dat hij ervan
verwachtte; de rechter moet in feite beoordelen waarin een dergelijk gebruik bestaat en
wat de duur ervan is, maar het Hof gaat na of de bestreden beslissing het begrip gebruik
van valse stukken niet miskent, door te onderzoeken of de rechter uit de aldus op
onaantastbare wijze vastgestelde gegevens, naar recht heeft kunnen afleiden dat het
gebruik de door de vervalser gewenste uitwerking bleef hebben (Artikelen 196 en 197
Strafwetboek.)
3 juni 2009
P.2008.1732.F
nr. 370
Passief bijwonen van de uitvoering van het misdrijf – Voorwaarde – Strafbare
deelneming.
Het passieve bijwonen van de uitvoering van een misdrijf kan strafbare deelneming
opleveren wanneer het zich onthouden van enige reactie de uiting is van het opzet om
rechtstreeks aan de uitvoering mee te werken door bij te dragen tot het mogelijk maken of
vergemakkelijken van dat misdrijf (Artikelen 66 en 67 Strafwetboek.)
2 september 2009
P.2009.0391.F
nr. 467
Gebruik van valse stukken – Tijdstip waarop het strafbaar gebruik eindigt.
Het door de artikelen 196, 197 en 213 Strafwetboek, artikel 450 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 206bis Wetboek Registratierechten bedoelde
strafbare gebruik van een vals stuk is de aanwending ervan om uitwerking te geven aan
zijn specifieke valsheid; het gebruik van een vals stuk duurt voort, zelfs zonder nieuw feit
van de dader en zonder zijn herhaalde tussenkomst, zolang het doel dat hij beoogde niet
werd verwezenlijkt en zolang de oorspronkelijke handeling die hem wordt verweten,
zonder dat hij zich ertegen verzet, de gunstige uitwerking blijft hebben die hij ervan
verwachtte, maar eens het doel van die valsheid volledig is bereikt, neemt het strafbare
gebruik een einde
27 oktober 2009
P.2009.0748.N
nr. 619
Gebruik van valse stukken – Opdracht van de raadkamer – Verweermiddel waarbij de
verjaring van de strafvordering wordt aangevoerd – Verplichting om op het verweer te
antwoorden – Draagwijdte van deze verplichting – Regeling van de rechtspleging.
Wanneer de inverdenkinggestelde voor de raadkamer een verweermiddel aanvoert
omtrent de verjaring van de strafvordering voor een telastlegging van gebruik van valse
stukken, moet de raadkamer daarop antwoorden en, in voorkomend geval, dient zij te
preciseren waaruit het vermeende gebruik bestaat, welk het doel ervan was en welk
gevolg het beoogde; dit antwoord moet de kamer van inbeschuldigingstelling, die
overeenkomstig artikel 235bis, §§ 1 en 2, Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid
van de procedure controleert, toelaten na te gaan of de door de raadkamer als gebruik van
valse stukken aangewezen concrete handeling wel een strafbaar gebruik van valsheid kan
uitmaken en, indien dit het geval is, of op grond van het aangegeven concrete gebruik de
gevolgtrekking door de raadkamer betreffende de verjaring ervan wettig verantwoord is
27 oktober 2009
P.2009.0748.N
nr. 619
Gebruik van valse stukken – Duur van het misdrijf.
Het door de artikelen 196, 197 en 213 Strafwetboek, artikel 450 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 206bis Wetboek Registratierechten bedoelde
strafbare gebruik van een vals stuk is de aanwending ervan om uitwerking te geven aan
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zijn specifieke valsheid; het gebruik van een vals stuk duurt voort, zelfs zonder nieuw feit
van de dader en zonder zijn herhaalde tussenkomst, zolang het doel dat hij beoogde niet
werd verwezenlijkt en zolang de oorspronkelijke handeling die hem wordt verweten,
zonder dat hij zich ertegen verzet, de gunstige uitwerking blijft hebben die hij ervan
verwachtte, maar eens het doel van die valsheid volledig is bereikt, neemt het strafbare
gebruik een einde
27 oktober 2009
P.2009.0748.N
nr. 619
Eenzelfde misdadig opzet – Constructie van gemeenrechterlijke en fiscale valsheden –
Ogenblik waarop het doel van de valsheid is bereikt – Toepassing.
Wanneer verschillende valsheden, zowel gemeenrechtelijke als fiscale, de uitvoering zijn
van een zelfde misdadig opzet, dit is een constructie van valsheden uitmaken, kan het zijn
dat, ondanks dat elk soort valsheid een specifiek strafbaar opzet vereist, het doel van het
geheel van de valsheden slechts volledig is bereikt wanneer elk van die valsheden zijn
doel volledig heeft bereikt.
27 oktober 2009
P.2009.0748.N
nr. 619
Gebruik van valse stukken – Opdracht van de raadkamer – Regeling van de
rechtspleging.
Bij de regeling van de rechtspleging overeenkomstig artikel 130 Wetboek van
Strafvordering staat het de raadkamer te oordelen betreffende welk concreet gebruik er
voldoende bezwaar bestaat en of de strafvordering daarvoor niet verjaard is; bovendien
houdt artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering in, dat wanneer de
inverdenkinggestelde daaromtrent een verweermiddel aanvoert, de raadkamer daarop
moet antwoorden en, in voorkomend geval, dient te preciseren waaruit het vermeende
gebruik bestaat, welk het doel ervan was en welk gevolg het beoogde.
27 oktober 2009
P.2009.0748.N
nr. 619
Hoger beroep – Verwijzingsbeschikking – Opdracht van de kamer van
inbeschuldigingstelling – Gebruik van valse stukken – Verweermiddel waarbij voor de
raadkamer de verjaring van de strafvordering werd aangevoerd – Regeling van de
rechtspleging.
Wanneer de inverdenkinggestelde voor de raadkamer een verweermiddel aanvoert
omtrent de verjaring van de strafvordering voor een telastlegging van gebruik van valse
stukken, moet de raadkamer daarop antwoorden en, in voorkomend geval, dient zij te
preciseren waaruit het vermeende gebruik bestaat, welk het doel ervan was en welk
gevolg het beoogde; dit antwoord moet de kamer van inbeschuldigingstelling, die
overeenkomstig artikel 235bis, §§ 1 en 2, Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid
van de procedure controleert, toelaten na te gaan of de door de raadkamer als gebruik van
valse stukken aangewezen concrete handeling wel een strafbaar gebruik van valsheid kan
uitmaken en, indien dit het geval is, of op grond van het aangegeven concrete gebruik de
gevolgtrekking door de raadkamer betreffende de verjaring ervan wettig verantwoord is
27 oktober 2009
P.2009.0748.N
nr. 619
Gebruik van valse stukken.
Het door de artikelen 196, 197 en 213 Strafwetboek, artikel 450 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 206bis Wetboek Registratierechten bedoelde
strafbare gebruik van een vals stuk is de aanwending ervan om uitwerking te geven aan
zijn specifieke valsheid; het gebruik van een vals stuk duurt voort, zelfs zonder nieuw feit
van de dader en zonder zijn herhaalde tussenkomst, zolang het doel dat hij beoogde niet
werd verwezenlijkt en zolang de oorspronkelijke handeling die hem wordt verweten,
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zonder dat hij zich ertegen verzet, de gunstige uitwerking blijft hebben die hij ervan
verwachtte, maar eens het doel van die valsheid volledig is bereikt, neemt het strafbare
gebruik een einde
27 oktober 2009
P.2009.0748.N
nr. 619
Valselijk opmaken
schuldbevrijdingen.

van

overeenkomsten,

beschikkingen,

verbintenissen

of

Het valselijk opmaken van overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of
schuldbevrijdingen, als bedoeld in artikel 196 Strafwetboek, viseert niet alleen het
onwaarachtig noteren maar ook het noteren van een onwaarheid. (Art. 196 Strafwetboek.)
17 november 2009
P.2009.0663.N
nr. 669
Vals getuigenis in burgerlijke zaken – Valsheid in een authentiek geschrift.
De valse verklaring, afgelegd door een particulier, op schrift gesteld door de rechter en
zijn griffier en vervolgens door de particulier ondertekend, kan een valsheid in een
authentiek geschrift opleveren in de zin van artikel 196 Strafwetboek; het feit dat het
genoteerde overeenstemt met het verklaarde, doet hieraan geen afbreuk, net zo min als het
feit dat het loutere afleggen van een valse verklaring strafbaar wordt gesteld door een
specifiek wetsartikel. (Artikelen 915, 934, 935, 939, 948, 949 en 950 Gerechtelijk
Wetboek; Artikelen 196 en 220 Strafwetboek.)
17 november 2009
P.2009.0663.N
nr. 669
Bestanddelen – Gebruik van valse stukken – Toezicht door het Hof – Beoordeling door de
rechter.
Aangezien de wet het gebruik van een vals stuk niet omschrijft, moet de rechter in feite
beoordelen wat een dergelijk gebruik uitmaakt en moet hij met name onderzoeken of dit
een ander blijft misleiden of schaden en aldus de door de vervalser gewenste uitwerking
blijft hebben; het Hof gaat evenwel na of de rechter uit zijn vaststellingen wettig heeft
kunnen afleiden of het vals stuk de gewenste uitwerking al dan niet blijft hebben
18 november 2009
P.2009.0958.F
nr. 675
Bestanddelen – Gebruik van valse stukken – Beoordeling door de rechter – Ontdekking
van de fraude.
Uit de overweging volgens welke, na de ontdekking van de fraude, het fictieve dossier
van offerteaanvraag alsook de overige, ter verhulling van de abnormale prijs, opgemaakte
stukken, niet meer de uitwerking konden hebben die door de aannemers die aan de
oorsprong van de valsheid liggen, werd gewenst, hebben de appelrechters naar recht
kunnen afleiden dat de laatste factuur van de leverancier, die dagtekent van nà deze
ontdekking, geen gebruik van een vals stuk was
18 november 2009
P.2009.0958.F
nr. 675
Begrip – Valsheid in geschriften – Verdraaiing van de waarheid.
Valsheid in geschriften veronderstelt met name een verdraaiing van de waarheid; uit het
feit dat een overeenkomst niet wettig is aangegaan, dat zij niet het door de partijen
gewenste gevolg kan hebben of dat zij één van de medecontractanten schaadt, volgt niet
dat de desbetreffende akte een valsheid in geschriften is.
9 december 2009
P.2009.1304.F
nr. 732
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VENNOOTSCHAPPEN
ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS
Herstructurering van vennootschappen – Splitsing door overneming.
Splitsing door overneming betekent dat het gehele vermogen van de ontbonden en
gesplitste vennoootschap overgaat op de verkrijgende vennootschappen, waarbij de
vennoten van eerstgenoemde vennootschap aandelen of deelbewijzen krijgen van de
vennootschappen waarin ten gevolge van de splitsing activa zijn ingebracht; het behoud
van een deel van het actief vermogen van de verkochte vennootschap maakt van die
vennootschap geen gesplitste vennootschap door overneming, en kan bijgevolg niet
worden omschreven als een overtreding van de in geval van splitsing te volgen procedure.
(Art. 673 Wetboek van vennootschappen.)
9 december 2009
P.2009.1304.F
nr. 732

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
Raad van bestuur – Gevolg – Beschermde werknemers – Ondernemingsraad en
veiligheidscomité – Ontslag – Bevoegd orgaan – Onregelmatige samenstelling –
Beslissing die nietig verklaard kan worden – Verbintenis van de rechtspersoon – Grens –
Beslissing.
De omstandigheid dat een beslissing betreffende de bijzondere ontslagregeling voor
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités van veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat–
personeelsafgevaardigden, genomen wordt door een onregelmatig samengestelde raad van
bestuur van een naamloze vennootschap, heeft niet tot gevolg dat die beslissing, zelfs al
kon ze worden nietig verklaard, niet bindend zou zijn voor de vennootschap die door dat
college wordt vertegenwoordigd (Artikelen 2, 3, § 1, 14, 16 en 17 Wet 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat–personeelsafgevaardigden; Art. 61 Wetboek van
vennootschappen.)
26 januari 2009
S.2008.0069.F
nr. 64
Aandeelhouder – Vordering tot terugkoop van aandelen – Voorwerp.
De rechtspleging tot terugkoop van aandelen, in aandelen converteerbare obligaties of
warrants, die ertoe strekt de geschillen te regelen die de fundamentele belangen of de
continuïteit van de onderneming in gevaar brengen of, meer algemeen, de gevallen van
ernstige onenigheid tussen de vennoten op te lossen, impliceert niet dat de aandeelhouders
waartegen de vordering is gericht een fout hebben begaan. (Art. 642, eerste lid Wetboek
van vennootschappen.)
19 februari 2009
C.2007.0171.F
nr. 139
Vertegenwoordiging – Bezwaar – Aanslagprocedure – Bevoegd persoon.
Het arrest dat beslist dat, gelet op de omvang van de activiteiten van een naamloze
vennootschap, het indienen van het litigieuze bezwaarschrift maar een gering belang had,
maar niet nagaat of die handeling een zo snelle oplossing vereiste dat niet op een
vergadering van de raad van bestuur kon worden gewacht, verantwoordt niet naar recht
zijn beslissing dat het bezwaarschrift van die vennootschap rechtsgeldig is ingediend door
twee personen die de afgevaardigd bestuurder daarmee belast had binnen het kader van
zijn dagelijks bestuur (Art. 525, eerste lid Wetboek van vennootschappen.)
26 februari 2009
F.2007.0043.F
nr. 158
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Vordering tot overname van aandelen – Gegronde redenen.
De gegronde redenen waarvan sprake in artikel 340, eerste lid van het Wetboek van
Vennootschappen, moeten van die aard zijn dat van de vennoot die de overname vordert
in redelijkheid niet kan verlangd worden dat hij nog langer vennoot blijft. Dit impliceert
niet dat steeds een foutieve of onrechtmatige gedraging vereist is die specifiek
toerekenbaar is aan de vennoot van wie de overname gevorderd wordt en waaraan de
vennoot die de overname vordert vreemd is (Art. 340, eerste lid Wetboek van
vennootschappen.)
16 maart 2009
C.2008.0047.N
nr. 199
Minimumkapitaal – Niet tijdige aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de wet
van 20 juli 1991.
Noch uit artikel 168 van de wet van 20 juli 1991, noch uit de overige als geschonden
aangewezen bepalingen volgt dat het niet aanpassen van de statuten van een bestaande
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan het door de wet van 20 juli
1991 ingevoerd minimum bedrag van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
van dergelijke vennootschap, het verlies van het voordeel van de beperkte
aansprakelijkheid tot gevolg heeft. (Art. 168 Wet 20 juli 1991 houdende sociale en
diverse bepalingen; Art. 141, § 3 (nà de wijziging bij wet 13 april 1995) Wet van 30 nov.
1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Art. 141, § 4
(vóór de wijziging bij wet 13 april 1995) Wet van 30 nov. 1935 houdende
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Art. 147bis Wet van 30 nov.
1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen.)
18 mei 2009
S.2008.0113.N
nr. 326
Vennootschap in vereffening – Overneming – Aanslag en inkohiering – Aanslagprocedure
– Aanslagbiljet – Inkomstenbelastingen.
De beslissing van het arrest dat een aanslag nietig is wegens de inkohiering ten name van
een onbestaande persoon, is naar recht verantwoord wanneer het arrest op grond van zijn
vaststellingen oordeelt dat de aanslag werd ingekohierd ten name van een vennootschap
die, ook al wordt zij in het aanslagbiljet voorgesteld als zijnde "in vereffening", van
rechtswege had opgehouden te bestaan op de dag van de overneming, zonder vereffening,
door een andere vennootschap, aangezien uit artikel 306 W.I.B. 1992, niet volgt dat als de
voor een aanslagjaar verschuldigde belasting gevestigd wordt op de inkomsten die de
belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft verkregen, zij kan worden ingekohierd
ten name van een persoon die niet bestaat op het ogenblik van de inkohiering , en
aangezien, krachtens artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen, fusie door
overneming de rechtshandeling is waarbij het gehele vermogen van één of meer
vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding
zonder vereffening op een andere vennootschap overgaat
(Art. 360 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Art. 133, eerste lid Koninklijk Besluit tot uitvoering van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; Art. 671 Wetboek van vennootschappen.)
18 juni 2009
F.2008.0034.F
nr. 421
Tijdstip – Staking van betaling – Nieuwe wet – Faillissement.
Het feit dat de oude Faillissementswet niet in de mogelijkheid voorziet om, in geval van
faillissement van een rechtspersoon, het tijdstip van staking van betaling vast te stellen op
meer dan zes maanden voor de faillietverklaring, heeft tot gevolg dat de rechter die onder
vigeur van de nieuwe wet een rechtspersoon failliet verklaart, dit tijdstip overeenkomstig
de nieuwe wet niet kan bepalen op een tijdstip van meer dan zes maanden voor de
inwerkingtreding van de nieuwe wet; er anders over oordelen zou tot gevolg hebben dat
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de rechten van derden aangetast worden door een retroactieve werking van de nieuwe wet
(Art. 12, zesde lid Wet 8 aug. 1997.)
1 oktober 2009
C.2007.0625.N
nr. 539
Vereffenaar – Vereffening – Plicht.
Uit artikel 185 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen volgt dat de
vereffenaars de activa slechts na de betaling van de schulden of na de consignatie van de
bedragen die voor die betaling noodzakelijk zijn, onder de vennoten mogen verdelen en
dat zij derhalve niet mogen nalaten de schuldvorderingen van de vennootschap op die
vennoten te innen indien er onbetaalde schulden zijn, ook al worden deze betwist (Art.
185 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen.)
6 november 2009
F.2008.0077.F
nr. 645

VERBINTENIS
Verbintenis uit overeenkomst – Beding ten behoeve van een derde – Verhouding tussen
bedinger, belover en begunstigde – Gevolgen ten aanzien van derden.
Het feit dat een begunstigde van een beding ten behoeve van een derde een eigen en
rechtstreekse vordering tegenover de belover verkrijgt, die ontstaat uit deze afzonderlijke
juridische handeling, belet niet dat dit beding er toe kan strekken een voorafbestaande
schuld van de bedinger ten aanzien van de derde–begunstigde door de belover te doen
vereffenen (Art. 1121 Burgerlijk Wetboek.)
30 maart 2009
C.2007.0557.N
nr. 221
Aanmaning tot betaling – Aanmaning voorafgaand aan de opeisbaarheid – Betwisting
van het bestaan van de schuld – Verbintenis tot betaling van een bepaald bedrag –
Moratoire interesten – Voorwaarde – Vertraging in de uitvoering.
Geen enkele wetsbepaling verbiedt dat de aanmaning tot betaling de eisbaarheid van de
schuld voorafgaat; in een dergelijk geval krijgt de aanmaning uitwerking zodra de schuld
eisbaar wordt, voor zover die schuld bestond toen de aanmaning werd gegeven; die regel
blijft gelden ook al wordt het bestaan van de schuld betwist (Art. 1153, derde lid
Burgerlijk Wetboek.)
16 april 2009
C.2007.0604.F
nr. 254
Wettelijke interest – Betalen van een geldsom – Doorstorting van de aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting – Vertraging in de uitvoering –
Schadevergoeding – Berekening.
Als schadevergoeding wegens het laattijdig doorstorten van de aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting, kan slechts wettelijke interest worden
toegekend vanaf de betekening van de dagvaarding indien voordien geen aanmaning tot
betaling is gebeurd (Artikelen 1153, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Artikelen 464, 469 en
470 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
8 mei 2009
F.2008.0012.N
nr. 304
Verbintenis uit onrechtmatige daad – Bestaan van oorzakelijk verband – Fout – Schade.
De schade staat slechts in oorzakelijk verband tot een fout indien deze schade zonder de
fout niet zou zijn ontstaan, zodat de appelrechters die eiseres veroordelen tot vergoeding
van schade wegens het betalen van bijdragen die de verweerder ook zonder de fout van de
eiseres aan de R.S.Z. verschuldigd was, het wettelijk begrip van het oorzakelijk verband
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miskennen.
21 september 2009

S.2009.0014.N

nr. 514

Verbintenis uit onrechtmatige daad – Causaal verband – Fout van de werknemer.
Uit de wettelijke subrogatie in de rechten van het slachtoffer, zoals bepaald in artikel 14, §
3, tweede en derde lid van de wet van 3 juli 1967, blijkt dat, in de mate de
arbeidsongeschiktheid van het getroffen personeelslid te wijten is aan zijn eigen schuld,
de financiële last van de doorbetaling van de wedde voor rekening van de tewerkstellende
overheid moet blijven. De arbeidsongeschiktheid die te wijten is aan de schuld van het
getroffen personeelslid zelf, is een risico dat de wetgever definitief ten laste van de
werkgever heeft willen leggen. Wanneer de arbeidsongeschiktheid van het personeelslid
veroorzaakt is door de samenlopende fouten van het personeelslid zelf en een derde, kan
de tewerkstellende overheid derhalve slechts aanspraak maken op vergoeding van de
schade die hij daardoor lijdt tot beloop van het aandeel van de derde aansprakelijke in de
schade. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Art. 14, § 3, eerste en tweede lid
Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.)
21 september 2009
C.2008.0245.N
nr. 511
Niet–uitvoering – Wederkerige overeenkomst – Geen ontbinding – Exceptie van niet–
uitvoering – Gevolg.
Uit de enkele omstandigheid dat de niet–uitvoering van zijn verbintenissen door een
contractant niet ernstig genoeg is om de wederkerige overeenkomst te zijnen laste te
ontbinden, kan niet worden afgeleid dat de medecontractant, die zich op de niet–
uitvoeringsexceptie beroept om tot het opschorten van de eigen verbintenissen over te
gaan, hierdoor een ernstige fout begaat die de ontbinding van de overeenkomst te zijnen
laste rechtvaardigt.
24 september 2009
C.2008.0346.N
nr. 524
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering.
Het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet–uitvoering laat toe dat de
contractant, zonder tussenkomst van de rechter, overgaat tot het opschorten van de
uitvoering van de eigen verbintenissen
24 september 2009
C.2008.0346.N
nr. 524
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering – Opdracht van de rechter.
De rechter dient na te gaan of de partij die zich op de exceptie van niet–uitvoering
beroept, bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn wederkerige
verbintenis uit te voeren, en of de exceptie niet werd ingeroepen buiten de grenzen van de
onderlinge afhankelijkheid van de wederkerige verbintenissen.
24 september 2009
C.2008.0346.N
nr. 524
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering.
In een wederkerige overeenkomst heeft iedere partij die bewijst dat haar medecontractant
in gebreke is gebleven zijn verbintenissen met betrekking tot die overeenkomst uit te
voeren de mogelijkheid om, gelet op de onderlinge afhankelijkheid van hun wederkerige
verbintenissen, de uitvoering van haar eigen verbintenis op te schorten en het nakomen
ervan uit te stellen zolang de wederpartij de hare niet uitvoert
24 september 2009
C.2008.0346.N
nr. 524
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Uitzondering op de regels betreffende het bewijs met geschrift – Verbintenis uit
oneigenlijk contract – Eenzijdige belofte.
Een eenzijdige belofte is geen oneigenlijk contract in de zin van de wetsbepaling
krachtens welke de regels betreffende het bewijs met geschrift uitzondering lijden. (Art.
1348, eerste lid en tweede lid, 1° Burgerlijk Wetboek.)
8 oktober 2009
C.2008.0316.N
nr. 566
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering.
De exceptie van niet–uitvoering van een overeenkomst kan niet worden opgeworpen in
omstandigheden die strijdig zijn met de goede trouw, en m.n. niet wanneer zij
opgeworpen wordt door een partij die zelf verantwoordelijk is voor de niet–uitvoering van
haar medecontractant; laatstgenoemde omstandigheid valt echter niet noodzakelijkerwijs
af te leiden uit het feit dat zij sommige van haar eigen verplichtingen niet is nagekomen
(Artikelen 1102 en 1184 Burgerlijk Wetboek.)
23 oktober 2009
C.2007.0521.F
nr. 610
Verzuim – Beoordeling – Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering.
De feitenrechter moet in het licht van alle omstandigheden van de zaak oordelen of een
partij de exceptie van niet–uitvoering kan opwerpen (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek.)
23 oktober 2009
C.2007.0521.F
nr. 610
Ondeelbaarheid.
Het ondeelbaar karakter van een verbintenis dat voortvloeit uit de aard van het voorwerp
ervan, verhindert elke gedeeltelijke uitvoering ervan. (Art. 1217 Burgerlijk Wetboek.)
4 december 2009
C.2008.0571.F
nr. 720

VERDELING
Met verdeling gelijkstaande handeling – Verzet – Toepassing – Schuldeisers –
Onverdeeldheid.
Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek dat de schuldeisers van deelgenoot toestaat, om te
beletten dat de verdeling met bedrieglijke benadeling van hun rechten geschiedt, zich
ertegen te verzetten dat zij buiten hun aanwezigheid gedaan wordt, geldt tevens voor de
handelingen die, aangezien ze een einde maken aan een onverdeeldheid, met verdeling
gelijkstaan. (Artikelen 882 en 1167 Burgerlijk Wetboek.)
9 oktober 2009
C.2008.0260.F
nr. 569
Afwezigheid – Verhaal – Boedelbeschrijving.
De partij die niet heeft verzaakt aan het recht een boedelbeschrijving door de optredende
notaris te laten verrichten kan tegen de afwezigheid van inventaris opkomen zolang het
proces–verbaal van beweringen en zwarigheden niet is afgesloten. (Artikelen 1175 en
1212 Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2009
C.2008.0472.N
nr. 606
Boedelbeschrijving.
De door de optredende notaris, naar wie de partijen zijn verwezen door de rechtbank die
uitspraak moet doen over een vordering tot verdeling, op te stellen boedelbeschrijving
wordt slechts verricht indien minstens een van de partijen hem hiertoe verzoekt.
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(Artikelen 1175 en 1212 Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2009
C.2008.0472.N

nr. 606

Boedelbeschrijving – Afstand van recht.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van een recht door een partij strikt
moet worden geïnterpreteerd en niet wordt vermoed, kan haar afstand van het recht een
boedelbeschrijving door de optredende notaris te doen opstellen slechts worden afgeleid
uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn (Artikelen 1175 en 1212
Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2009
C.2008.0472.N
nr. 606

VERENIGING VAN BOOSDOENERS
Misdaden of wandebedrijven met het oog waarop de vereniging werd opgericht –
Daadwerkelijk plegen van de misdrijven – Bestanddelen.
De rechter hoeft de misdaden of wanbedrijven met het oog waarop de vereniging van
boosdoeners werd opgericht, niet specifiek te vermelden; vereniging van boosdoeners is
strafbaar zelfs als de voormelde misdrijven niet daadwerkelijk of slechts gedeeltelijk
werden gepleegd (Artikelen 322 en 323 Strafwetboek.)
9 december 2009
P.2009.1304.F
nr. 732
Misdaden of wandebedrijven met het oog waarop de vereniging werd opgericht –
Vermelding in het vonnis – Bestanddelen.
De rechter hoeft de misdaden of wanbedrijven met het oog waarop de vereniging van
boosdoeners werd opgericht, niet specifiek te vermelden; vereniging van boosdoeners is
strafbaar zelfs als de voormelde misdrijven niet daadwerkelijk of slechts gedeeltelijk
werden gepleegd (Artikelen 322 en 323 Strafwetboek.)
9 december 2009
P.2009.1304.F
nr. 732

VERHAAL OP DE RECHTER
Grondslag – Verkeerde beoordeling de facto of de iure – Begrip.
Wanneer geen kunstgrepen of arglistigheden worden aangetoond, kunnen verkeerde
beoordeling de facto of de iure geen grond vormen voor verhaal op de rechter in de zin
van artikel 1140, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (Art. 1140, al. 1er, 1°
Gerechtelijk Wetboek.)
19 februari 2009
C.2008.0563.F
nr. 141
Bedrog of list.
Bedrog of list op grond waarvan verhaal tegen een rechter kan worden ingesteld,
impliceert kunstgrepen of arglistigheden die de dader ervan aanwendt, hetzij om het
gerecht op een dwaalspoor te brengen, hetzij om een partij te bevoordelen of haar nadeel
toe te brengen, hetzij om een persoonlijk belang te dienen (Art. 1140, al. 1er, 1°
Gerechtelijk Wetboek.)
19 februari 2009
C.2008.0563.F
nr. 141

VERJARING
ALGEMEEN
Wettelijke grondslag – Termijn – Toepasbaarheid – Vordering tot teruggave –

– 417 –
Verzekeraar – Onverschuldigde betaling.
De rechtsvordering waarbij de verzekeraar van de verzekerde de teruggave eist van
vergoedingen die hij hem onverschuldigd heeft uitbetaald, vloeit niet voort uit de
verzekeringsovereenkomst maar wel uit de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
betreffende de teruggave van het onverschuldigd betaalde; de in artikel 34, § 1, van de
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst vastgelegde verjaringstermijn
is bijgevolg niet van toepassing op de voornoemde rechtsvordering (Artikelen 1235 en
2262 Burgerlijk Wetboek; Art. 34, § 1 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
9 oktober 2009
C.2008.0328.F
nr. 571

BURGERLIJKE ZAKEN
Schorsing van de verjaring – Aangifte van een schuldvordering in het faillissement.
Uit artikel 2251 B.W., artikel 452, van de oude Faillissementswet en artikel 24, van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997 volgt dat tegen de schuldeiser die aangifte heeft
gedaan van zijn schuldvordering, de verjaring ten aanzien van de gefailleerde geschorst is.
(Art. 452 Wet 18 april 1851; Art. 2251 Burgerlijk Wetboek; Art. 24 Wet 8 aug. 1997.)
19 januari 2009
S.2008.0098.N
nr. 44
Verjaring – Schuldvordering van de RSZ – Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de
betaling van de sociale schulden – Aangetekende brief gericht aan de medecontractant
van de werkgever – Stuiting.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat een aangetekende brief van de R.S.Z., gericht aan de
medecontractant van de werkgever tot gevolg heeft dat de verjaring van de
schuldvordering tegen deze medecontractant wordt gestuit, berust op een onjuiste
rechtsopvatting. (Artikelen 30bis, § 3, eerste lid, en 42, eerste en derde lid Wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
19 januari 2009
S.2008.0099.N
nr. 45
Stuiting van de verjaring – Aangifte van een schuldvordering in het faillissement.
De aangifte van schuldvordering in het faillissement van de schuldenaar stuit de verjaring
zowel ten aanzien van de faillissementsboedel als tegen de gefailleerde schuldenaar. (Art.
2244 Burgerlijk Wetboek.)
19 januari 2009
S.2008.0098.N
nr. 44
Aangifte van een schuldvordering in het faillissement van een hoofdelijke schuldenaar –
Schorsing.
Het indienen door een schuldeiser van zijn schuldvordering in het faillissement van een
hoofdelijke schuldenaar stuit de verjaring ten aanzien van alle hoofdelijke schuldenaars,
maar schorst vanaf dan enkel de verjaring tot de sluiting van het faillissement ten aanzien
van de failliet verklaarde hoofdelijke schuldenaar. (Art. 452 Wet 18 april 1851; Art. 24
Wet 8 aug. 1997; Artikelen 1206 en 2251 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 30bis, § 3, eerste
lid, en 42, eerste en derde lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
19 januari 2009
S.2008.0098.N
nr. 44
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Aanvang – Wet die een kortere verjaringstermijn invoert – Recht ontstaan vóór de
inwerkingtreding van de wet.
Wanneer in burgerlijke zaken, een wet voor de verjaring van de vordering een kortere
termijn bepaalt dan die gesteld door de vorige wet en het betrokken recht voor de
inwerkingtreding van de nieuwe wet is ontstaan en de wetgever geen bijzondere regel van
inwerkingtreding heeft bepaald, begint de nieuwe verjaringstermijn ten vroegste met de
inwerkingtreding van de nieuwe wet te lopen, weze het dat dit een eerder ingetreden
verjaring overeenkomstig de oude regel niet zal verhinderen (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
30 januari 2009
C.2006.0234.N
nr. 79
Vordering tot vergoeding – Feiten die aan de vordering ten grondslag liggen – Schade
t.g.v. een misdrijf – Vaststelling – Duur – Burgerlijke rechter – Beslissing.
De burgerlijke rechter die uitspraak doet over een op een misdrijf gegronde vordering en
nagaat of de vordering verjaard is, moet vaststellen dat de feiten die aan de vordering ten
grondslag liggen, onder de toepassing van de strafwet vallen; hij moet melding maken van
de bestanddelen van het misdrijf die de beoordeling van de verjaring beïnvloeden (Art.
26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
9 februari 2009
S.2008.0067.F
nr. 105
Raad van State – Onrechtmatige overheidsdaad – Rechtsvordering voor een rechtbank
van de rechterlijke orde – Beroep tot nietigverklaring van een administratieve handeling.
Uit artikel 101, eerste lid, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het
koninklijk besluit van 17 juli 1991, dat de toepassing van artikel 2244 van het Burgerlijk
Wetboek uitsluit, volgt dat, hoewel de bij een dagvaarding bij een rechtbank van de
rechterlijke orde ingestelde aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat de verjaring stuit,
het beroep voor de Raad van State tot nietigverklaring van een administratieve handeling
waarvan de onwettigheid de aansprakelijkheid van de Staat in het gedrang zou brengen,
die uitwerking niet heeft (Art. 101, eerste lid K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van
de wetten op de Rijkscomptabiliteit; Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
2 april 2009
C.2008.0343.F
nr. 232
Wet op de Rijkscomptabiliteit – Overheid – Schuldvordering – Aanvang –
Gemeenschappen en Gewesten – Identiteit van de aansprakelijke.
Het onmiddellijk vaststellen van de identiteit van de aansprakelijke vereist niet dat zijn
hoedanigheid van bewaarder van de zaak reeds op dat ogenblik is aangetoond. (Art. 100,
eerste lid K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit.)
6 april 2009
C.2008.0444.F
nr. 243
Taak van de rechter – Vordering ex delicto – Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden –
Vordering wegens niet betalen loon – Vordering ex contractu – Onderzoek van de
verjaring.
Artikel 26, van de wet van 17 april 1878, houdende de Voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die tot
een veroordeling strekt en die steunt op feiten die het bestaan van een misdrijf doen
blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens een contractuele tekortkoming uitmaken en het
voorwerp van de vordering in de uitvoering van de contractuele verbintenis bestaat, zodat
het arrest dat de vordering tot betaling van achterstallig loon en vakantiegeld verjaard
verklaart op grond van artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet, dat geen bijzondere
afwijkende wetsbepaling is in de zin van artikel 26 van de Voorafgaande titel van het
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Wetboek van strafvordering, zonder de toepassing te onderzoeken van de verjaring
bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, de
wet schendt (Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
Artikelen 3, 4 en 26 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 2244 en 2262bis Burgerlijk
Wetboek; Artikelen 2, eerste lid, 9 en 42 Wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers.)
20 april 2009
S.2008.0015.N
nr. 260
Vrijspraak op strafgebied – Onbevoegdverklaring om kennis te nemen van de burgerlijke
vordering – Dagvaarding voor de strafrechter – Dagvaarding.
Wanneer de strafrechter beslist dat geen misdrijf bewezen is ten laste van de beklaagde en
zich om die reden onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke
vorderingen ingesteld tegen de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
doet de strafrechter met deze beslissing uitspraak over de zaak zelf en houdt deze
beslissing in dat de burgerlijke vordering wordt afgewezen omdat het misdrijf waarop zij
steunt niet bewezen is (Art. 2247 Burgerlijk Wetboek.)
4 mei 2009
C.2008.0354.N
nr. 291
Afwijzing van de eis.
De bepaling van artikel 2247 B.W. overeenkomstig hetwelk de stuiting voor niet
bestaande wordt gehouden indien de eis wordt afgewezen, maakt geen onderscheid naar
gelang de reden van afwijzing van de eis. (Art. 2247 Burgerlijk Wetboek.)
4 mei 2009
C.2008.0354.N
nr. 291
Buurtwegen – Onmogelijkheid tot verjaren – Algemene rooi– en afpalingsplannen –
Openbaar gebruik – Wegen – Duur – Voorwaarde.
Het openbaar gebruik dat de verjaring belet van de buurtwegen, zoals ze worden erkend
en gehandhaafd ingevolge de algemene rooi– en afpalingsplannen, impliceert het gebruik
van de buurtweg volgens het traject bepaald in de Atlas der buurtwegen (Art. 12 Wet 10
april 1841.)
7 mei 2009
C.2007.0277.F
nr. 298
Dwingende wet – Burgerlijke stuiting – Dagvaarding voor het gerecht – Bevel tot betaling
– Openbare orde.
De regel volgens welke een dagvaarding voor het gerecht of een bevel tot betaling,
betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, een burgerlijke stuiting
van de verjaring vormen, raakt de openbare orde niet en is evenmin van dwingend recht
(Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
11 mei 2009
S.2008.0100.F
nr. 309
Rechtsvordering – Aanvang
verzorgingsverstrekkers – Einde.

–

Tweejarige

verjaring

–

Geneeskundige

De tweejarige verjaringstermijn van de rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers ten
overstaan van de patiënt, met betrekking tot de door hen geleverde geneeskundige
verstrekkingen, diensten en goederen, daar inbegrepen de vordering wegens bijkomende
kosten, neemt een aanvang op de eerste dag van de maand, volgend op deze waarin de
geneeskundige prestaties zijn verstrekt en is verkregen na verloop van twee jaar. (Art.
2277bis, eerste en tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
12 juni 2009
C.2008.0410.N
nr. 403
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Nieuwe termijn – Overgangsbepaling – Aanvang – Nieuwe wet – Persoonlijke
rechtsvordering – Werking van de wet in de tijd.
Wanneer de rechtsvordering is ontstaan vóór de inwerkingtreding van W. 10 juni 1998 tot
wijziging van art. 2262bis B.W., beginnen de nieuwe verjaringstermijnen waarin zij
voorziet slechts te lopen vanaf haar inwerkingtreding, zonder dat de totale duur van de
verjaringstermijn meer dan dertig jaar mag bedragen (Art. 2262bis Burgerlijk Wetboek;
Artikelen 5 en 10 Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de
verjaring.)
28 september 2009
S.2008.0144.F
nr. 531
Overeenkomst – Toestemming – Verjaring – Incidenteel bedrog – Rechtsvordering tot
herstel – Duur.
De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens incidenteel bedrog dat een
overeenkomst ongeldig maakt, is niet gegrond op artikel 1304, eerste en tweede lid, van
het Burgerlijk Wetboek, zoals de rechtsvordering tot nietigverklaring in geval van
hoofdbedrog en verjaart derhalve niet door verloop van tien jaar overeenkomstig die
bepaling, maar door verloop van vijf jaar als bepaald bij artikel 2262bis, § 1, van
genoemd wetboek. (Artikelen 1304, eerste en tweede lid, en 2262bis, § 1 Burgerlijk
Wetboek.)
2 oktober 2009
C.2008.0118.F
nr. 547
Nieuwe wet – Kortere verjaringstermijn dan de oude wet.
Wanneer in burgerlijke zaken, een wet voor de verjaring van de vordering een kortere
termijn bepaalt dan die gesteld door de vorige wet, en het betrokken recht voor de
inwerkingtreding van de nieuwe wet is ontstaan, begint de nieuwe verjaringstermijn ten
vroegste met de inwerkingtreding van de nieuwe wet te lopen, zij het dat dit een eerder
ingetreden verjaring overeenkomstig de oude regel niet zal verhinderen (Art. 2 Burgerlijk
Wetboek.)
30 november 2009
C.2008.0498.N
nr. 707
Toepassing van de wet in de tijd – Landverzekeringsovereenkomst – Nieuwe
schorsingsgrond.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben,
waarvan de wet van 25 juni 1992 op dat punt niet afwijkt, is een wet die een
schorsingsgrond van de verjaring bepaalt die niet voorkomt in de wet die van toepassing
is op het ogenblik waarop de vordering is ontstaan, vanaf haar inwerkingtreding van
toepassing op die verjaring.
4 december 2009
C.2008.0505.F
nr. 719

STRAFZAKEN
Tijdstip waarop de verjaring aanvangt – Gebruik van valse stukken.
De verjaring van het misdrijf "gebruik van valse stukken" vangt aan vanaf de laatste
aanwending van het vals stuk om aan de waarheidsvermomming uitwerking te verlenen,
in zoverre tussen de verscheidene aanwendingen van het valse stuk geen periode is
verstreken, langer dan de op het misdrijf toepasselijke verjaringstermijn
13 januari 2009
P.2008.0882.N
nr. 23
Verkeersovertreding – Wegverkeer – Onopzettelijke doding of verwondingen veroorzaakt
door een verkeersovertreding – Verjaring van de strafvordering – Onopzettelijke doding
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of verwondingen – Fout.
Wanneer een beklaagde wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding of verwondingen
veroorzaakt door een verkeersovertreding, verbiedt de verjaring van de desbetreffende
strafvordering niet dat de rechter, die vaststelt dat het in de artikelen 418 e.v. Sw.
bedoelde wanbedrijf op zichzelf niet is verjaard, de feiten die het verjaarde misdrijf
opleveren, in aanmerking neemt als de in de voormelde bepalingen strafbaar gestelde fout.
(Artikelen 418 tot 420 Strafwetboek.)
4 februari 2009
P.2008.1466.F
nr. 91
Kamer van inbeschuldigingstelling – Beoordeling – Aanvang – Datum van de feiten van
de telastlegging – Voorlopige feitelijke beoordeling – Vaststelling van het bestaan van
voldoende bezwaren – Regeling van de rechtspleging.
De kamer van inbeschuldigingstelling beoordeelt voorlopig, in feite, de dag waarop de
verjaring begint te lopen; aangezien de beoordeling van de datum van de feiten van de
telastlegging, de beoordeling van het bestaan van voldoende bezwaren inhoudt, antwoordt
het onderzoeksgerecht op de conclusie van de inverdenkinggestelde die de termijn van het
tijdvak betwist waarbinnen het misdrijf is gepleegd, door het bestaan op die datum vast te
stellen van schuldaanwijzingen
18 februari 2009
P.2008.1505.F
nr. 134
Kamer van inbeschuldigingstelling – Middel waarbij de verjaring van de strafvordering
wordt aangevoerd – Conclusie – Beoordeling die voorafgaandelijk een andere
misdrijfomschrijving vereist – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten.
De kamer van inbeschuldigingstelling dient bij de regeling van de rechtspleging te
oordelen over het in conclusie aangevoerde verweer van het verval van de strafvordering
door verjaring; in zoverre de beoordeling van het bedoelde verval echter voorafgaandelijk
een andere misdrijfomschrijving van de feiten door de appelrechters vereist dan deze
waarvoor de raadkamer het bestaan van voldoende bezwaren onaantastbaar heeft
vastgesteld, is dat verweer niet ontvankelijk (Artikelen 135, § 2 en 235bis, §§ 3, 5 en 6
Wetboek van Strafvordering.)
24 februari 2009
P.2008.1617.N
nr. 151
Draagwijdte – Schriftelijke vordering van de procureur des Konings tot rechtstreekse
dagvaarding voor de strafrechtbank.
De schriftelijke vordering van de procureur des Konings aan de daartoe bevoegde
personen om iemand rechtstreeks voor de strafrechtbank te dagvaarden, houdt diens
beslissing in om strafvervolging in te stellen en is dus een daad van vervolging die de
verjaring van de strafvordering stuit; de stuitende werking van die vordering hangt niet af
van de feitelijke overmaking ervan aan een persoon bevoegd om de beklaagde te
dagvaarden (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2009
P.2008.1823.N
nr. 264
Aanvang – Valsheid en gebruik van valse stukken.
Wanneer een beklaagde wordt vervolgd wegens valsheid en gebruik van het valse stuk,
begint de verjaring van de strafvordering ten aanzien van beide misdrijven eerst te lopen
vanaf het laatste gebruik, dat voortduurt, zelfs zonder nieuw feit van de dader en zonder
dat hij opnieuw handelt, zolang het door hem beoogde doel niet volledig is bereikt en de
beginhandeling zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg blijft hebben dat hij ervan
verwachtte; de rechter moet in feite beoordelen waarin een dergelijk gebruik bestaat en
wat de duur ervan is, maar het Hof gaat na of de bestreden beslissing het begrip gebruik
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van valse stukken niet miskent, door te onderzoeken of de rechter uit de aldus op
onaantastbare wijze vastgestelde gegevens, naar recht heeft kunnen afleiden dat het
gebruik de door de vervalser gewenste uitwerking bleef hebben (Artikelen 196 en 197
Strafwetboek.)
3 juni 2009
P.2008.1732.F
nr. 370
Misdrijven bedoeld in artikel 21bis, eerste lid, V.T.Sv. – Aanvang – Verschillende
inbreuken en slachtoffers – Verschillende leeftijden – Collectief misdrijf.
Uit geen enkele wetsbepaling volgt dat in geval van een collectief misdrijf, bestaande uit
verschillende inbreuken als bedoeld in artikel 21bis, eerste lid, V.T.Sv., de
verjaringstermijn van de strafvordering eerst zou beginnen te lopen vanaf de dag waarop
het jongste slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt; zo, in de regel, de
verjaringstermijn van een collectief misdrijf, ten aanzien van de gezamenlijke feiten,
begint te lopen vanaf het laatste feit dat uit hetzelfde misdadig opzet voortvloeit, vereist
het toezicht op de verjaring bijgevolg, in het geval van de voormelde inbreuken, dat de
termijn wordt berekend met inachtneming van de leeftijd van ieder slachtoffer (Art. 21bis
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
23 september 2009
P.2009.0669.F
nr. 521
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging
– Grond van nietigheid, niet–ontvankelijkheid of verval van de strafvordering –
Onderzoeksgerechten.
De verjaring van de strafvordering en de beoordeling van de eventuele overschrijding van
de redelijke termijn waarbinnen een zaak moet worden gehoord, behoren tot de toetsing
van de regelmatigheid van de rechtspleging in de zin van artikel 235bis Sv. (Artikelen 6.1
en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
23 september 2009
P.2009.0510.F
nr. 520
Betekening – Schorsing van de verjaring – Verstekvonnis.
Wanneer een verstekvonnis niet is betekend aan de persoon wordt bij het verstrijken van
de gewone verzettermijn de verjaringstermijn van de strafvordering geschorst en
vervangen door de verjaringstermijn van de straf; die geschorste termijn begint pas
opnieuw te lopen vanaf de dag waarop tegen het verstekvonnis een later ontvankelijk
verklaard verzet is gedaan (Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 151 en 187 Wetboek van Strafvordering.)
17 november 2009
P.2009.0915.N
nr. 670
Toepasselijke bepalingen – Overtredingen van de bijzondere wetten – Bepalingen van de
V.T.Sv. – Toepassing.
Naar luid van artikel 25, eerste lid, V.T.Sv., zijn de bepalingen die aan dit artikel
voorafgaan toepasselijk op de verjaring van de strafvordering betreffende de misdrijven
door bijzondere wetten omschreven, voor zover die wetten niet anders bepalen.
18 november 2009
P.2009.1023.F
nr. 677
De stuiting van de verjaring heeft betrekking op de zaak zelf en geldt voor alle daders van
hetzelfde feit, al waren ze in feite vreemd aan de daad van onderzoek of van vervolging
en al worden ze pas later en zelfs afzonderlijk vervolgd
8 december 2009
P.2009.1139.N
nr. 725
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VERKIEZINGEN
Misdrijf – Kieswetboek – Als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter zonder wettige reden
nagelaten te hebben zijn ambt te vervullen – Wettige reden – Begrip – Toepassing.
De wettige reden, als bedoeld in artikel 95, § 10, derde lid, Kieswetboek, dat strafbaar
stelt de bijzitter of plaatsvervangende bijzitter die binnen de bepaalde tijd de reden van
zijn verhindering niet opgeeft of die zonder wettige reden nalaat het hem opgedragen
ambt te vervullen, is iedere door de wet of het recht erkende grond van rechtvaardiging,
zoals noodtoestand, overmacht, dwang of onoverwinnelijke dwaling, die het betrokkene
absoluut onmogelijk maakt het ambt van bijzitter of plaatsvervangende bijzitter van een
stembureau uit te oefenen; een loutere inschatting van de betrokkene over het al dan niet
ongrondwettig karakter van de verkiezingen kan, zelfs indien hij meent dat er redenen zijn
om aan de grondwettigheid van de verkiezingen te twijfelen, geen wettige reden zijn als
bedoeld in artikel 95, § 10, derde lid, Kieswetboek omdat in dat geval het bestaan van een
rechtvaardigingsgrond immers niet aannemelijk wordt gemaakt. (Artikelen 70 en 71
Strafwetboek; Art. 95, § 10, derde lid Kieswetboek.)
6 januari 2009
P.2008.0980.N
nr. 8

VERLATING VAN FAMILIE
Niet–uitvoering – Misdrijf – Uitkering tot levensonderhoud – Burgerrechtelijke beslissing
– Niet–intrekking van het onderhoudsgeld – Kracht van gewijsde – Gevolg.
Art. 391bis Sw. is toepasselijk op de onderhoudsplichtige die meer dan twee maanden in
gebreke blijft de burgerrechtelijke beslissing uit te voeren, waartegen geen verzet of hoger
beroep openstaat en waarbij hij is veroordeeld om een uitkering tot levensonderhoud te
betalen, zolang hij daarvan geen intrekking heeft verkregen op grond van een nieuwe
beslissing van de burgerlijke rechter (Art. 391bis Strafwetboek; Artikelen 203 en 209
Burgerlijk Wetboek.)
20 mei 2009
P.2009.0272.F
nr. 332
Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud – Voorafgaande
ingebrekestelling van de schuldenaar – Voorwaarde.
Voor het misdrijf verlating van familie dient de strafrechter na te gaan of er nog een
gewoon rechtsmiddel openstaat tegen de rechterlijke beslissing van veroordeling tot
betaling van een uitkering tot onderhoud; een voorafgaande ingebrekestelling van de
schuldenaar is geen noodzakelijke voorwaarde om hem schuldig te verklaren aan het
misdrijf van verlating van familie, zoals bepaald in artikel 391bis, eerste lid, Strafwetboek
3 november 2009
P.2009.0884.N
nr. 634
Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud – Aard van de beslissing.
Het feit dat het bedrag van de onderhoudsuitkering "definitief" werd begroot dan wel
slechts "provisioneel", doet geen afbreuk aan de verplichting tot betaling van de
onderhoudsuitkering waartoe de schuldenaar is veroordeeld volgens een rechterlijke
beslissing waartegen geen verzet of hoger beroep meer openstaat op het ogenblik van de
hem ten laste gelegde feiten. (Art. 391bis Strafwetboek.)
3 november 2009
P.2009.0884.N
nr. 634
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VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING
GEWONE OPSCHORTING
Aard – Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering – Onderzoeksgerechten.
De onderzoeksgerechten die de opschorting van de uitspraak gelasten en vervolgens
oordelen over de burgerlijke rechtsvordering, doen uitspraak als vonnisgerechten en
spreken aldus een vonnis of arrest uit als bedoeld in artikel 149 Grondwet, wat moet
plaatsvinden in openbare rechtszitting (Art. 149, 3, al. 2 Grondwet 1994; Art. 6 Wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.)
6 januari 2009
P.2008.1023.N
nr. 9
Motiveringsplicht – Weigering – Verzoek tot opschorting van de uitspraak van de
veroordeling.
Door in concreto naar de ernst van de feiten te verwijzen en te vermelden dat de
beklaagde de dood van twee personen heeft veroorzaakt door zijn onaangepaste snelheid,
namelijk door te rijden tegen de maximumsnelheid die voor een vrachtwagen toegestaan
is op de autosnelweg, ofschoon wegens algemene ijzel een dergelijke snelheid geenszins
verantwoord was, en door daaraan toe te voegen dat een verval van het recht tot sturen de
eiser het besef kan bijbrengen hoe onverantwoord een dergelijk rijgedrag wel is,
beantwoorden de appelrechters de conclusie van de eiser door de redenen te vermelden
waarom zij hem het voordeel van de opschorting van de uitspraak niet hebben willen
toekennen (Art. 3, vierde lid Probatiewet, gewijzigd bij Wet 10 feb. 1994.)
27 mei 2009
P.2009.0016.F
nr. 350

PROBATIEOPSCHORTING
Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Herziening.
Aangezien de rechter een beklaagde met een eenvoudige schuldigverklaring kan
veroordelen, is de ontvankelijkheid van een verzoekschrift tot herziening niet gebonden
aan de uitspraak van een straf of van een interneringsmaatregel; bijgevolg behoren de
beslissingen die zich ertoe beperken de beklaagde schuldig te verklaren aan de hem ten
laste gelegde misdaden of wanbedrijven eveneens tot de veroordelingen die in
aanmerking komen voor het rechtsmiddel dat in art. 443 Sv. is bedoeld
29 april 2009
P.2008.1648.F
nr. 284

VERRIJKING ZONDER OORZAAK
Verrijking zonder oorzaak – Vordering de in rem verso – Eigen wil van de verarmde.
De verrijking is niet zonder oorzaak, wanneer de vermogensverschuiving haar oorsprong
vindt in de eigen wil van de verarmde (Art. 1236 Burgerlijk Wetboek.)
19 januari 2009
C.2007.0575.N
nr. 43
Eigen wil van de verarmde.
De verrijking is niet zonder oorzaak, wanneer de vermogensverschuiving haar oorsprong
vindt in de eigen wil van de verarmde (Art. 1236 Burgerlijk Wetboek.)
19 januari 2009
C.2007.0575.N
nr. 43
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VERVOER
ALGEMEEN
Wettigheidsbeginsel – Strafbaarstelling – Artikel 1, eerste lid, wet van 18 februari 1969 –
Maatregelen ter uitvoering van de op België rustende internationale verplichtingen –
Mandaat aan de Koning vanwege de wetgever – Maatregelen genomen bij in
ministerraad overlegd koninklijk besluit – Voorwaarde waaraan het mandaat aan de
Koning dient te voldoen.
Het mandaat, dat de wetgever in artikel 1, eerste lid, van de wet van 18 februari 1969
betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake
vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg aan de Koning heeft gegeven,
is duidelijk omschreven in dit artikel; de Koning moet onder meer maatregelen treffen ter
uitvoering van de op België rustende verplichtingen inzake vervoer over zee, over de weg,
de spoorweg of de waterweg, waartoe onder meer de Europese verordeningen inzake rij–
en rusttijden behoren, waarin verplichtingen zijn opgenomen die duidelijk zijn en aan de
personen toelaten te weten of het gedrag dat zij op een bepaald ogenblik aannemen, al dan
niet strafbaar is.
3 februari 2009
P.2008.1477.N
nr. 89

PERSONENVERVOER
Toepasselijke bepalingen – Wijziging – Misdrijf – Reis zonder geldig vervoerbewijs –
Vermelding in het vonnis – Werking van de wet in de tijd – Spoorvervoer.
Om een beklaagde te veroordelen omdat hij op 11 december 2006 zonder geldig
vervoerbewijs met de trein heeft gereisd, moet het vonnis niet alleen de artikelen 3 en 10,
K.B. 4 april 1895 vermelden, opgeheven bij K.B. 13 juni 2008, in werking getreden op 14
augustus 2008, maar ook de bepalingen van K.B. 20 december 2007, in werking getreden
op dezelfde datum, dat voor een dergelijk misdrijf naar de correctionele straffen verwijst
die in artikel 3, wet 12 april 1835, en artikel 1, wet 6 maart 1818, zijn bepaald.
2 september 2009
P.2009.0338.F
nr. 466

GOEDERENVERVOER
Vervoerder – Toepassingsgebied – Internationaal vervoer – Aansprakelijkheid – C.M.R.–
Verdrag.
Het C.M.R.–Verdrag regelt slechts de aansprakelijkheid van de vervoerder voor het
verlies of de beschadiging van de vervoerde goederen en voor de vertraging in de
aflevering ervan; het regelt niet diens aansprakelijkheid voor andere schade en meer
bepaald niet voor de schade toegebracht aan andere dan de vervoerde goederen, die
beheerst wordt door het toepasselijke nationale recht. (Artikelen 17 en 23 Verdrag van 19
mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de
weg (C.M.R.).)
16 januari 2009
C.2007.0300.N
nr. 39
Overtredingen – Controleapparaat in het wegvervoer – Vaststelling en bestraffing.
Artikel 18, § 1, van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de
vordering (EEG) nr 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in
het wegvervoer sluit niet uit dat deze bepaling ook van toepassing is op overtredingen, op
23 november 2005 in België begaan
20 januari 2009
P.2008.1785.N
nr. 50
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Overtreding – Verordening (E.E.G.) nr. 3821/85 – Controleapparaat in het wegvervoer –
Artikel 18, § 1 van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 in de versie vóór 11 april 2007 –
Werking in de ruimte.
Uit het verband tussen de artikelen 19.1 van de verordening (E.E.G.) nr. 3821/85 van 20
december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, 1, eerste lid, en 2, § 1,
eerste en tweede lid, van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter
uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de zee, over de
weg, de spoorweg of de waterweg, en 18, §§ 1, 2 en 19 van het koninklijk besluit van 14
juli 2005 houdende uitvoering van de verordening (E.E.G.) nr. 3821/85 van 20 december
1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, volgt dat artikel 18, § 1 van
voornoemd koninklijk besluit van 14 juli 2005, in de versie van toepassing vóór 11 april
2007, zowel van toepassing is op overtredingen van de verordening (E.E.G.) nr. 3821/85
in België begaan als op overtredingen in het buitenland begaan
24 november 2009
P.2008.1519.N
nr. 687

VERWIJZING NA CASSATIE
ALGEMEEN
Vernietiging – Doorhaling op de algemene rol.
Wegens de vernietiging van een arrest van doorhaling op de algemene rol moet de zaak
verder behandeld worden door het hof van beroep en is er geen aanleiding tot verwijzing
(Art. 730, § 1, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0345.N
nr. 147

BURGERLIJKE ZAKEN
Gelijktijdig cassatieberoep – Arrest – Vernietiging – Verwerping – Hoger beroep
ontvankelijk – Vonnis niet vatbaar voor hoger beroep.
Wanneer het Hof een arrest vernietigt, wegens het ontvankelijk verklaren van een hoger
beroep tegen een vonnis dat niet vatbaar was voor hoger beroep, is er, gelet op de
verwerping van het gelijktijdig cassatieberoep tegen dat vonnis, geen aanleiding tot
verwijzing
30 januari 2009
C.2006.0011.N
nr. 81
Schending van een regel inzake bevoegdheid.
Wanneer het Hof van Cassatie een beslissing vernietigt wegens schending van een regel
inzake bevoegdheid, verwijst het de zaak, indien mogelijk, naar de bevoegde rechtbank
(Art. 660 Gerechtelijk Wetboek.)
6 februari 2009
C.2007.0341.N
nr. 101
Vernietiging – Rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep – Politierechtbank bevoegd –
Bevoegde rechtbank – Aanleg – Verkeersongeval.
Wanneer het Hof van Cassatie een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, in hoger
beroep, vernietigt op grond dat deze rechtbank, met miskenning van het begrip
verkeersongeval, oordeelt dat de politierechtbank bevoegd was om in eerste aanleg kennis
te nemen van de vordering tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval,
verwijst het de zaak naar dezelfde rechtbank, anders samengesteld, om er kennis van te
nemen en te oordelen in een beslissing waartegen hoger beroep openstaat. (Artikelen
601bis en 660 Gerechtelijk Wetboek.)
6 februari 2009
C.2007.0341.N
nr. 101
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STRAFZAKEN
Zaak waarin zich een wettigheidsincident voordoet met betrekking tot de controle op de
bijzondere opsporingsmethoden – Overzenden van de zaak aan het openbaar ministerie –
Vernietiging van het arrest dat uitspraak doet over de strafvordering – Verwijzing – Doel
– Strafvordering.
Wanneer het Hof een bestreden arrest, dat uitspraak doet over de strafvordering,
vernietigt, na te hebben vastgesteld dat er zich in de zaak een wettigheidsincident
voordoet met betrekking tot de controle op de bijzondere opsporingsmethoden observatie
en infiltratie, zendt het de zaak aan het openbaar ministerie over teneinde deze bij de
bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen voor de in artikel 235ter
Wetboek van Strafvordering bepaalde controle, en zegt het dat de zaak na die controle
wordt verwezen naar het hof van beroep dat het bestreden arrest wees, anders
samengesteld. (Art. 235ter Wetboek van Strafvordering.)
28 april 2009
P.2008.1738.N
nr. 283
Rechter op verwijzing
Aanhangigmaking.

–

Materiële

schade

–

Vordering

tot

vergoeding

–

Door de vernietiging van een beslissing die de blijvende materiële schade van de
getroffene vergoedt, dient de rechter op verwijzing uitspraak te doen over de
rechtsvorderingen betreffende het geheel van de voormelde schade; op voorwaarde dat de
beschikkingen van het eerste vonnis waartegen geen hoger beroep is ingesteld en de
beschikkingen van de vernietigde beslissing die niet werden vernietigd, in acht worden
genomen, kunnen de partijen, die vrij zijn om het geschil opnieuw volledig te bepleiten,
binnen de perken waarin de zaak bij de rechter op verwijzing aanhangig is gemaakt,
nieuwe middelen, nieuwe feiten of nieuwe vorderingen aan zijn beoordeling voorleggen.
(Art. 427 Wetboek van Strafvordering.)
16 september 2009
P.2009.0459.F
nr. 503
Vernietiging zonder verwijzing – Niet–ontvankelijk hoger beroep van het openbaar
ministerie – Vernietiging van de beslissing die het hoger beroep ten onrechte ontvankelijk
verklaart – Strafvordering.
De vernietiging van het vonnis dat niet naar recht het hoger beroep van het openbaar
ministerie ontvankelijk verklaart en de kosten ervan ten laste van de beklaagde legt, wordt
zonder verwijzing uitgesproken
16 december 2009
P.2009.1153.F
nr. 753

ALLERLEI
Verwijzing naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld – Herroeping van het gewijsde –
Vernietiging door het Hof van de beslissing die de herroeping van het gewijsde afwijst.
Wanneer het Hof de beslissing die het verzoek tot herroeping van het gewijsde afwijst,
vernietigt, verwijst het de zaak naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld. (Art. 1134
Gerechtelijk Wetboek.)
26 mei 2009
P.2009.0132.N
nr. 346

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
ALGEMEEN
Gewettigde verdenking – Arbeidsrechtbank – Rechters in sociale zaken – Leden van een
administratieve commissie – Grievende beslissing – Onpartijdigheid van de rechtbank –
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Onttrekking.
De enkele omstandigheid dat twee van de vele rechters in sociale zaken in de
arbeidsrechtbank te Antwerpen zitting hebben in de administratieve commissie bij het
paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, die ten aanzien van de eiser in het
bodemgeschil een voor hem grievende beslissing heeft genomen, is niet van aard om bij
derden een gewettigde verdenking van partijdigheid betreffende die rechtbank in het
algemeen te doen rijzen (Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
20 maart 2009
C.2009.0038.N
nr. 210

BURGERLIJKE ZAKEN
Cassatieprocedure – Rechtsplegingsvergoeding.
Het eigen karakter van de procedure tot onttrekking sluit het toekennen van een
rechtsplegingsvergoeding uit. (Art. 656 Gerechtelijk Wetboek.)
18 augustus 2009
C.2009.0356.F
nr. 462
Onttrekking – Criteria.
Om na te gaan of een onttrekking vereist is, moeten alle gegevens in acht worden
genomen, zoals de aard van de rechtspleging, de banden die structureel en feitelijk
bestaan tussen de leden van de instelling van wie de onttrekking wordt gevraagd en de
banden die bestaan tussen de partijen in het geding en de leden van de instelling. (Art.
648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2009
C.2009.0460.N
nr. 607

STRAFZAKEN
Ontvankelijkheid – Verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechtscollege dat de
zaak reeds heeft beslecht.
Het verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechtscollege dat de zaak reeds heeft
beslecht is kennelijk niet ontvankelijk. (Artikelen 542 en 545 Wetboek van
Strafvordering.)
2 juni 2009
P.2009.0787.N
nr. 369

TUCHTZAKEN
Orde der dierenartsen – Gewestelijke raad die het Frans als voertaal heeft – Verwijzing
naar een andere gewestelijke raad – Wettelijke onmogelijkheid.
Het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de gewestelijke raad van de Orde der
dierenartsen die het Frans als voertaal heeft is niet ontvankelijk, aangezien uit de wet
blijkt dat er slechts één dergelijke raad bestaat en dat de verwijzing naar een andere
gewestelijke raad die het Frans als voertaal heeft, dus wettelijk onmogelijk is en dat de
onttrekking zonder verwijzing neerkomt op een rechtsweigering (Art. 658 Gerechtelijk
Wetboek; Art. 4 Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.)
26 februari 2009
C.2009.0011.F
nr. 160
Gewettigde verdenking – Provinciale raad van de Orde – Houding jegens de voorzitter
van de raad – Orde der geneesheren – Grieven.
De omstandigheid dat het aan de verzoeker ten laste gelegde tuchtrechtelijk vergrijp
betrekking heeft op zijn houding jegens de voorzitter van een raad van de Orde van
geneesheren kan bij de verzoeker en derden een gewettigde verdenking doen ontstaan
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over de strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de raad van de Orde die over de
zaak uitspraak moet doen. (Art. 656 Gerechtelijk Wetboek.)
11 juni 2009
C.2009.0179.F
nr. 398

VERZEKERING
ALGEMEEN
Hoedanigheid – Aansprakelijkheidsverzekering – Optreden in rechte – Voor verschillende
verzekerden – Verzekeraar.
Een verzekeraar 'burgerlijke aansprakelijkheid' treedt op in een enkele hoedanigheid
wanneer hij, naar aanleiding van een schadegeval, optreedt voor verschillende van zijn
verzekerden. (Artikelen 13 en 17 Gerechtelijk Wetboek.)
29 mei 2009
C.2006.0500.N
nr. 361
Zwakke weggebruiker – Aard van de geleden schade – Publieke werkgever – Vordering
op grond van artikel 29bis W.A.M. – Toepassing – Arbeidsongevallenverzekeraar.
De verzekeraar die een werkgever die valt onder de wet van 3 juli 1967 verzekert, lijdt
zelf geen schade als gevolg van de letsels of het overlijden van het slachtoffer en kan dan
ook geen eigen recht doen gelden dat rechtstreeks gesteund is op artikel 29bis van de
W.A.M. 1989 (Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen.)
30 november 2009
C.2009.0167.N
nr. 708

LANDVERZEKERING
Bewijslast – Oorzaak van het schadegeval – Diefstal – Beoordeling door de rechter.
De verzekerde dient, met alle toelaatbare bewijsmiddelen, het bewijs te leveren van de
diefstal waarvan hij beweert het slachtoffer te zijn; de rechter oordeelt of het bewijs al dan
niet is geleverd, zonder dat hij evenwel de bewijslast kan omkeren (Art. 1315, tweede lid
Burgerlijk Wetboek.)
22 januari 2009
C.2006.0650.F
nr. 57
Ontvankelijkheid – Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter – Rechtsvordering
ingesteld door de getroffene voor het verval van de strafvordering – Vordering van de in
de plaats van het slachtoffer getreden verzekeraar – Burgerlijke partijstelling na het
verval van de strafvordering – Indeplaatsstelling van de getroffene – Schade ten gevolge
van een misdrijf – Herstelvordering.
Wanneer de verzekeraar het strafgerecht verzoekt de voor de schade aansprakelijke derde
te veroordelen om hem het bedrag terug te betalen van de vergoeding die hij tot herstel
van die schade heeft uitgekeerd, stelt hij geen rechtsvordering in die onderscheiden is van
deze van de getroffene maar oefent hij bij wege van een afzonderlijke vordering, de
rechtsvordering uit van de getroffene zelf, in wiens rechten hij krachtens de wet is
getreden; wanneer de indeplaatssteller zich burgerlijke partij heeft gesteld vóór het verval
van de strafvordering, verantwoordt de strafrechter bijgevolg niet naar recht zijn
beslissing om de vordering van de indeplaatsgestelde niet ontvankelijk te verklaren, op
grond dat deze na het overlijden van de beklaagde werd ingesteld
28 januari 2009
P.2008.1364.F
nr. 73
Aard – Derde – Vordering tegen de verzekeraar – Brandverzekering.
Artikel 68, derde lid, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, dat een bijzondere
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toepassing is van artikel 86 van deze wet, verleent aan de derden, ingeval van brand in een
gebouw, een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van het verhaal van derden.
(Artikelen 68, derde lid, en 86 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
30 januari 2009
C.2006.0234.N
nr. 79
Uitsluiting – Opzettelijke fout van de verzekerde – Dekking.
Een schadegeval is opzettelijk veroorzaakt, in de betekenis van artikel 8, eerste lid, wet
landverzekeringsovereenkomst, wanneer de verzekerde vrijwillig en bewust schade heeft
toegebracht; voor de toepassing van die bepaling is niet vereist dat de verzekerde de
bedoeling had de schade te veroorzaken zoals zij zich heeft voorgedaan (Art. 8, eerste lid
Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
24 april 2009
C.2007.0471.N
nr. 278
Modelovereenkomst verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen – Ongeval
zonder te voldoen aan de Belgische wet – Beding – Verhaal van de verzekeraar –
Grondslag.
De verzekeraar die in de polis een beding als bedoeld in artikel 25.3, b), van de
Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverekering inzake
motorvoertuigen opneemt, beschikt op contractuele grondslag over een recht van verhaal
wanneer de voorwaarden hiertoe vervuld zijn, zonder dat vereist is dat er een oorzakelijk
verband wordt aangetoond tussen het ongeval en het verzuim om te voldoen aan de
Belgische wet en reglementen om een motorrijtuig te besturen; hieraan wordt geen
afbreuk gedaan door artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst krachtens hetwelk in de verzekeringsovereenkomst geen
geheel of gedeeltelijk verval van het recht op de verzekeringstussenkomst mag bedongen
worden wegens niet nakoming van een bepaalde in de overeenkomst opgelegde
verplichting, nu het verhaal van artikel 25.3, b), van de Modelovereenkomst niet steunt op
een door de verzekeringsovereenkomst opgelegde verplichting,maar op de miskenning
van een wettelijke verplichting (Art. 25, 3°, b K.B. 14 dec. 1992 betreffende de
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen; Art. 88, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
19 juni 2009
C.2008.0362.N
nr. 425
Excepties – Gebouw – Onderverhuring – Brandverzekering – Brandschade –
Rechtstreekse vordering tegen de brandverzekeraar van de onderhuurder – Begunstigden.
De eigenaar van een pand en zijn gesubrogeerde verzekeraar beschikken over een
rechtstreekse vordering tot vergoeding van de brandschade tegen de brandverzekeraar van
de onderhuurder, zowel wanneer de brand is ontstaan door de onderhuurder zelf als door
toedoen van zijn huisgenoten; de brandverzekeraar van de onderhuurder kan tegenover de
eigenaar een beroep doen op alle excepties die de onderhuurder tegen de hoofdhuurder
kan opwerpen ter zake van diens aansprakelijkheid als huurder; hij kan echter geen
verweer putten uit het opzettelijke en dus persoonlijke karakter van de fout van de
hoofdhuurder wanneer deze tevens een huisgenoot is van de onderhuurder. (Artikelen
1733 en 1735 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 41, eerste lid, en 68 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
19 juni 2009
C.2008.0262.N
nr. 424
Overeenkomst – Uitsluitingsbeding – Verzekeraar.
Art. 8, tweede lid, W. 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, dat de
verzekeraar in staat stelt zich van zijn verplichtingen te bevrijden voor de gevallen van
grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald,
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sluit uit dat hij zich van zijn verplichtingen kan bevrijden voor de gevallen van grove
schuld die in algemene bewoordingen zijn bepaald (Art. 8, tweede lid Wet 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst.)
29 juni 2009
C.2008.0003.F
nr. 446
Verplichting om kennis te geven van het voornemen om verhaal in te stellen – Tijdstip
waarop die verplichting ontstaat – Verhaal van de verzekeraar.
De verplichting voor de verzekeraar om de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de
verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om
verhaal in te stellen, ontstaat op het ogenblik waarop de verzekeraar kennisneemt van de
precieze omstandigheden van het ongeval op grond waarvan hij kan beoordelen of de
verzekerde de schade heeft veroorzaakt en of er grond bestaat om verhaal in te stellen
(Art. 88, tweede lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
11 september 2009
C.2008.0288.F
nr. 494
Verzekeringsovereenkomst – Grove schuld – Gronden van vrijstelling – Verzekeraar –
Bepaling.
Het beding uit de algemene voorwaarden van een verzekeringsovereenkomst
burgerrechtelijke aansprakelijkheid bedrijf dat een inbreuk op de voorzichtigheids– of
veiligheidsvereisten, de wetten, regels of gebruiken, eigen aan de verzekerde activiteiten,
van dekking uitsluit wanneer die zo zwaarwichtig was dat de schade ten gevolge van die
inbreuk volgens iedere met de materie normaal vertrouwde persoon haast onvermijdelijk
was, biedt niet de mogelijkheid om de gedragingen die aan de basis liggen van grove
schuld, met voldoende nauwkeurigheid af te bakenen en moet worden nietigverklaard.
(Art. 8, tweede lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
2 oktober 2009
C.2008.0168.F
nr. 548
Wettelijke grondslag – Verjaring – Termijn – Toepasbaarheid – Vordering tot teruggave
– Verzekeraar – Onverschuldigde betaling.
De rechtsvordering waarbij de verzekeraar van de verzekerde de teruggave eist van
vergoedingen die hij hem onverschuldigd heeft uitbetaald, vloeit niet voort uit de
verzekeringsovereenkomst maar wel uit de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
betreffende de teruggave van het onverschuldigd betaalde; de in artikel 34, § 1, van de
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst vastgelegde verjaringstermijn
is bijgevolg niet van toepassing op de voornoemde rechtsvordering (Artikelen 1235 en
2262 Burgerlijk Wetboek; Art. 34, § 1 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
9 oktober 2009
C.2008.0328.F
nr. 571
Verzekeringsovereenkomst materiële schade – Voertuig – Verbindende kracht.
De rechter miskent de verbindende kracht van een overeenkomst niet, wanneer hij
daaraan het gevolg toekent dat zij, in de uitlegging die hij eraan geeft, wettig tussen de
partijen heeft (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
23 oktober 2009
C.2008.0010.F
nr. 611
Huurder – Leasingovereenkomst – Total loss van het voertuig – Eigendom van het
voertuig – Bewijskracht van de akten.
Wanneer de overeenkomst, krachtens de leasingovereenkomst, in geval van total loss of
verdwijning van het voorwerp wegens diefstal of overmacht eindigt op de datum van de
schade en de huurder, bijgevolg, aan de verhuurder een vergoeding moet betalen gelijk
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aan het bedrag van het op het ogenblik van het ongeval nog verschuldigde kapitaal,
vermeerderd met het bedrag van de restwaarde, geeft de rechter, die aanneemt dat de
huurder, krachtens die overeenkomst, op het ogenblik van het ongeval de eigenaar van het
voertuig was, daar alle door de huurder verschuldigde bedragen waren betaald en hierdoor
bijgevolg voornoemd recht is ontstaan, aan de leasingovereenkomst geen uitlegging die
niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent derhalve de bewijskracht van
die overeenkomst niet. (Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.)
23 oktober 2009
C.2008.0010.F
nr. 611
Eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar – Vordering tot het verkrijgen van
schadevergoeding – Wijze van instellen van de vordering tegen de verzekerde en/of diens
verzekeraar.
De benadeelde, die door de verzekering over een eigen recht tegen de verzekeraar
beschikt, kan aldus zijn vordering tot het verkrijgen van schadevergoeding instellen hetzij
tegen de verzekerde of diens verzekeraar afzonderlijk, hetzij tegen beiden gezamenlijk; in
dit laatste geval zijn de verzekerde en zijn verzekeraar bij een vastgestelde
aansprakelijkheid in solidum gehouden de benadeelde te vergoeden (Art. 86 Wet 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
26 november 2009
C.2008.0377.N
nr. 700
Vordering tot het verkrijgen van schadevergoeding – Wijze van instellen van de vordering
tegen de verzekerde en/of diens verzekeraar – Eerder gewezen vonnis.
Dat een vonnis aan de verzekeraar of aan de benadeelde in de regel slechts kan worden
tegengeworpen indien zij in het geding partij zijn geweest of daarin zijn geroepen, staat er
niet aan in de weg dat wanneer de benadeelde zijn vordering eerst heeft ingesteld tegen de
verzekeraar en die bij afwezigheid van aansprakelijkheid wordt afgewezen, de verzekerde
die nadien wordt aangesproken door de benadeelde, het in het eerste geding gewezen
vonnis kan tegenwerpen aan de benadeelde (Art. 89, § 1, eerste lid Wet 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst.)
26 november 2009
C.2008.0377.N
nr. 700
Verjaringsregeling – Eigen recht jegens de verzekeraar van de huurdersaansprakelijkheid
– Toepassing.
Nu de wet geen bijzondere bepalingen bevat inzake de verjaring van de rechtstreekse
vordering gebaseerd op artikel 68 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst is de
rechtstreekse vordering gebaseerd op artikel 68 van deze wet onderworpen aan de
verjaringsregels bepaald in artikel 34, § 2 (Art. 34, § 2, en 68 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
30 november 2009
C.2008.0498.N
nr. 707
Verjaringsregeling – Toepassing.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met de verwijzing in artikel 34, § 2 van de
Wet Landverzekeringsovereenkomst naar artikel 86, alleen heeft willen verduidelijken dat
de verjaringsregeling bepaald in artikel 34, § 2, van toepassing is op de door de wet
ingestelde rechtstreekse vorderingen bij aansprakelijkheidsverzekeringen en niet de
bedoeling heeft gehad om rechtstreekse vorderingen gebaseerd op een andere bepaling
van die wet dan artikel 86 uit te sluiten van de toepassing van artikel 34, § 2. (Artikelen
34, § 2, en 86 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
30 november 2009
C.2008.0498.N
nr. 707
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Toepassing van de wet in de tijd – Verjaring – Landverzekeringsovereenkomst – Nieuwe
schorsingsgrond.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben,
waarvan de wet van 25 juni 1992 op dat punt niet afwijkt, is een wet die een
schorsingsgrond van de verjaring bepaalt die niet voorkomt in de wet die van toepassing
is op het ogenblik waarop de vordering is ontstaan, vanaf haar inwerkingtreding van
toepassing op die verjaring.
4 december 2009
C.2008.0505.F
nr. 719
Recht van verhaal van de verzekeraar t.a.v. de verzekerde – Verval van recht van verhaal
van de verzekeraar – Afstand van recht door de verzekerde.
De bepaling van artikel 88, tweede lid, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst
van 25 juni 1992 is van dwingend recht ten gunste van de verzekerde; deze kan derhalve,
uitdrukkelijk of stilzwijgend, afstand doen van het recht zich te beroepen op het uit dat
artikel voortvloeiende verval van het recht van verhaal van de verzekeraar. (Art. 88,
tweede lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
24 december 2009
C.2009.0024.N
nr. 788

W.A.M.–VERZEKERING
Gelijkheid en non–discriminatie – Niet–verzekering – Tussenkomst van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Uitsluiting van het voordeel van de
tussenkomst – Automobilist–slachtoffer is niet verzekerd.
De appelrechters die oordelen dat het voordeel van de tussenkomst van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet enkel toekomt aan de niet verzekerde
automobilist die het slachtoffer is van een fout van een andere weggebruiker, omdat het
vergoedingstelsel van het Fonds gebaseerd is op de solidariteit onder degenen die
deelnemen aan de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en dat
het slachtoffer, ook als het zich niet verzekert, niettemin verhaal heeft tegen degene die
zijn schade veroorzaakt, beslissen naar recht dat art. 21, 2°, K.B. 11 juli 2003, niet tot
discriminatie leidt in de zin van de artikelen 10 en 11 G.W.
7 januari 2009
P.2007.1891.F
nr. 12
Niet–verzekering – Tussenkomst van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds –
Uitsluiting van het voordeel van de tussenkomst – Niet nakomen van de verzekeringsplicht
– Motorrijtuig betrokken in een verkeersongeval.
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dient de eigenaar, de bestuurder, de houder
of de verzekeringnemer van het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt of in een
verkeersongeval was betrokken, niet te vergoeden als de verzekeringsplicht niet werd
nagekomen; een motorrijtuig is in een verkeersongeval betrokken wanneer er hoe dan ook
een band bestaat tussen het voertuig en het ongeval, zonder dat daarnaast vereist is dat de
bestuurder ervan een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met het ongeval
7 januari 2009
P.2007.1891.F
nr. 12
Indeplaatsstelling – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
Artikel 80, § 2, eerste lid, van de wet van 9 juli 1975 sluit niet uit dat, wanneer de
voorwaarden vervuld zijn waaronder het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
eventueel de schade moet vergoeden, laatstgenoemde door de aansprakelijke personen
tegen de toekomstige veroordelingen gevrijwaard wordt (Art. 80, § 2, eerste lid Wet van
9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen.)
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8 januari 2009

C.2007.0249.F

nr. 17

Herstelverplichting – Bevaarbare waterweg – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds –
Ondergedompeld voertuig – Schade.
De omstandigheid dat een bestuurder zijn voertuig bij een rivier geparkeerd heeft en dat
dit voertuig nadien door een onbekende dader erin is geduwd, verantwoordt de
tussenkomst van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tot herstel van de schade
die door dat ondergedompelde voertuig is toegebracht aan een binnenschip dat op die
bevaarbare waterweg voer
(Art. 2, § 1 Wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
22 januari 2009
C.2006.0372.F
nr. 54
Modelovereenkomst – Eigendomsoverdracht – Verzekerd voertuig – Bewijslast – Bewijs.
De verzekerde die beweert dat het ongeval beantwoordt aan het in de overeenkomst
omschreven risico moet bewijzen dat de eigendom van het in de overeenkomst
omschreven voertuig overgedragen is vóór het ongeval en dat genoemd ongeval gebeurd
is binnen een termijn van zestien dagen te rekenen van de overdracht van de eigendom
van het omschreven voertuig. (Art. 17 Wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 33 K.B. 14 dec. 1992
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen.)
19 februari 2009
C.2007.0042.F
nr. 138
Modelovereenkomst – Verhaal van de verzekeraar op de verzekerde.
Het verhaal van de verzekeraar tegen de verzekerde wordt niet afhankelijk gemaakt van
de voorwaarde dat laatstgenoemde aansprakelijk is voor het ongeval noch van de
voorwaarde dat de niet–naleving van de wet, van de verordeningen of van de
overeenkomst in oorzakelijk verband staat met het ongeval. (Artikelen 24 en 25 K.B. 14
dec.
1992
betreffende
de
modelovereenkomst
voor
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
19 februari 2009
C.2006.0656.F
nr. 137
Modelovereenkomst – Recht van verhaal van de verzekeraar op de verzekeringnemer –
Deelname door de verzekeringnemer aan snelheidsritten of –wedstrijden zonder verlof
van overheidswege – Al dan niet toevallig karakter.
Voor de toepassing van de bepaling van de modelovereenkomst voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen overeenkomstig welke de
verzekeraar een recht van verhaal heeft op de verzekeringnemer en, indien daartoe grond
bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, wanneer het schadegeval zich
voordoet tijdens een deelname aan een snelheids–, regelmatigheids– of behendigheidsrit
of wedstrijd, waartoe van overheidswege geen verlof is verleend, speelt het al dan niet
toevallige karakter van deze ritten of wedstrijden geen rol. (Artikelen 24 en 25, 3°, a K.B.
14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
3 april 2009
C.2008.0269.N
nr. 242
Bewijslast – Artikel 29bis W.A.M.–wet – Beschermde categorie – Niet–bestuurder.
De partij die schadevergoeding vordert op grond van artikel 29bis WAM 1989 moet
bewijzen dat het schadegeval beantwoordt aan het in dit artikel omschreven risico; het
behoort derhalve aan deze partij om het bewijs te leveren dat zij een door dit artikel
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beschermd slachtoffer of rechthebbende is en dienvolgens dat zij niet de bestuurder was
van het in het ongeval betrokken motorrijtuig, of zijn rechthebbende (Art. 29bis Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 870
Gerechtelijk Wetboek; Art. 1315, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
24 april 2009
C.2007.0120.N
nr. 275
Voorwaarden – Wegverkeersongeval – Ongeval in België – Betrokkenheid van twee of
meer in verschillende Staten ingeschreven voertuigen – Voertuig van de voor het ongeval
aansprakelijke in dezelfde Staat ingeschreven als voertuig van slachtoffer – Verdrag van
's Gravenhage van 4 mei 1971 – Betrokken voertuig – Toepasselijke wet.
Krachtens artikel 4, b), van het Verdrag van 's–Gravenhage van 4 mei 1971 inzake de wet
welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, wordt afgeweken van de regel
dat, luidens artikel 3 van dat Verdrag, de van toepassing zijnde wet de interne wet is van
de Staat op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden, wanneer alle voertuigen
die bij het ongeval betrokken zijn geraakt, ingeschreven zijn in dezelfde Staat die niet die
is op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden (Artikelen 3 en4b Verdrag van
Den Haag 4 mei 1971.)
18 juni 2009
C.2007.0621.F
nr. 417
Aard – Zwakke weggebruiker – Schuldvordering op de verzekeraar – Schuldvordering op
de zwakke weggebruiker, zijn verzekerde – Verzekeraar.
De schuldvordering die de verzekeraar op de zwakke weggebruiker heeft op grond van
het recht van verhaal dat artikel 25, 3°, b) van de modelverzekeringsovereenkomst "B.A.
Auto" hem toekent wanneer die weggebruiker als verzekerde het motorrijtuig heeft
toevertrouwd aan een persoon die, op het ogenblik van het schadegeval, niet voldoet aan
de voorwaarden die de wetten en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen,
moet worden beschouwd als een schuldvordering betreffende een vergoeding die
verschuldigd is wegens het verkeersongeval (Art. 29bis,§ 4, tweede lid thans Wet 21 nov.
1989.)
2 oktober 2009
C.2008.0200.F
nr. 549
Zwakke weggebruiker – Geoorloofd karakter – Schuldvordering op de verzekeraar –
Schuldvordering op de zwakke weggebruiker, zijn verzekerde – Verzekeraar –
Schuldvergelijking.
De rechter die heeft geoordeeld dat zowel het verhaal dat de verzekeraar op de zwakke
weggebruiker, zijn verzekerde, uitoefent op grond van artikel 25, 3°, b) van de
modelverzekeringsovereenkomst "B.A. Auto" als het verhaal dat de verzekerde op zijn
verzekeraar uitoefent op grond van artikel 29bis W.A.M.–wet gegrond zijn en vervolgens
weigert schuldvergelijking toe te passen tussen de bedragen die het aan elk van de partijen
toekent, verantwoordt zijn beslissing naar recht (Art. 29bis,§ 4, tweede lid thans Wet 21
nov. 1989.)
2 oktober 2009
C.2008.0200.F
nr. 549
Betrokkenheid – Vergoedingsplicht – Verkeersongeval – Motorrijtuig – Lichamelijke
letsels.
De loutere aanwezigheid van een motorrijtuig op het ogenblik van een verkeersongeval
volstaat niet om te besluiten dat dit motorrijtuig bij het ongeval betrokken is in de zin van
artikel 29bis, § 1, W.A.M.
(Art. 29bis, § 1 Wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
22 oktober 2009
C.2008.0420.N
nr. 604
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Uitsluiting – Draagwijdte – Vergoeding – Rechtverkrijgende – Bestuurder – Schade.
Artikel 29bis, § 2, W.A.M. 1989, sluit de bestuurder van een motorrijtuig en zijn
rechtverkrijgenden alleen van de toepassing ervan uit wanneer het gaat om het herstel van
de schade die het gevolg was van door de bestuurder opgelopen lichamelijke letsels of van
het overlijden van die bestuurder (Art. 29bis, § 2 Wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
23 oktober 2009
C.2007.0638.F
nr. 616
Wegverkeersongeval op Belgisch grondgebied – Schade veroorzaakt door een voertuig
dat in een andere Lidstaat is ingeschreven – Kentekenplaat – Bewijs door de slachtoffer.
Wie aantoont dat hem op Belgisch grondgebied schade is toegebracht door een voertuig
dat voorzien is van een kentekenplaat die is afgegeven door een andere Lidstaat, hoeft niet
daarenboven aan te tonen dat het voertuig gewoonlijk is gestald in de Lidstaat die de
kentekenplaat heeft afgegeven, en evenmin dat het voertuig van die kentekenplaat was
voorzien toen het de grens overschreed. (Art. 1, a) K.B. 13 feb. 1991 houdende de
inwerkingtreding W.A.M.–wet; Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 2, § 2 Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Artikelen
1.4 en 2.2 Richtlijn van de Raad van de E.E.G. nr 72/166 van 24 april 1972.)
23 oktober 2009
C.2008.0139.F
nr. 612
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Burgerlijke rechtsvordering voor het
strafgerecht – Veroordeling tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding – Vrijwillig
tussengekomen partij die in het ongelijk is gesteld – Veroordeling in de kosten.
De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen
van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij; krachtens art. 1022 Ger.W. valt zij ten
laste van de partij die in het ongelijk is gesteld; aangezien het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds voor het strafgerecht onder dezelfde voorwaarden als voor de
burgerlijke rechter in de zaak mag worden betrokken, kan art. 162bis, eerste lid, Sv., niet
gelezen worden als een verbod op de veroordeling van de vrijwillig tussengekomen partij
die in het ongelijk is gesteld
4 november 2009
P.2008.1526.F
nr. 636
Kennisgeving – Voorwaarden – Onderhandelingen tussen de verzekeraar en de
benadeelde – Onderbreking van de onderhandelingen – Vormen.
De onderbreking van de onderhandelingen tussen de benadeelde en de W.A.M.–
verzekeraar kan alleen worden afgeleid uit de kennisgeving, door een van de partijen aan
de andere, bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief, van zijn beslissing om de
onderhandelingen te onderbreken (Art. 10, derde lid Wet van 1 juli l956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.)
21 december 2009
C.2008.0106.F
nr. 770

VERZET
Veroordelend verstekvonnis – Tweemaal verzet van de beklaagde – Beslissing op het
eerste verzet – Verzet ongedaan verklaard – Strafzaken.
Wanneer een beklaagde tweemaal verzet doet tegen een veroordelend vonnis bij verstek
en de rechter op verzet het eerste verzet ongedaan verklaart, oefent die rechter met zijn
beslissing zijn rechtsmacht volledig uit en kan hij het tweede verzet niet ontvankelijk
verklaren ook al is het ingesteld vooraleer over het eerste verzet uitspraak is gedaan; het
feit dat die rechter op verzet geen akte verleent van de afstand van dit verzet, die de
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beklaagde in de tweede akte van verzet heeft gedaan, doet hieraan geen afbreuk
6 januari 2009
P.2008.1177.N

nr. 10

Ontvankelijkheid – Verzoekschrift tot invrijheidstelling – Verzet binnen de buitengewone
termijn – Verzetdoende partij aangehouden in uitvoering van de veroordeling bij verstek
– Veroordeling bij verstek – Strafzaken.
De verzetdoende partij die aangehouden is op grond van een veroordeling bij verstek
waartegen verzet binnen de buitengewone termijn is aangetekend, kan haar
invrijheidstelling aanvragen, zelfs wanneer tegen haar geen bevel tot onmiddellijke
aanhouding werd uitgevaardigd (Art. 27, § 2, in fine Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
7 januari 2009
P.2008.1906.F
nr. 15
Hoger beroep van het openbaar ministerie – Verzet door de eerste rechter ontvankelijk
verklaard – Verzet in hoger beroep niet ontvankelijk verklaard – Kennisneming van de
grondslag van het verzet en van het verstekvonnis – Strafzaken – Gevolg.
Wanneer het rechtscollege in hoger beroep, dat kennisneemt van het hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen het vonnis dat het verzet van de beklaagde ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond verklaart, het verzet van de beklaagde niet ontvankelijk verklaart
wegens laattijdigheid, houdt deze beslissing in dat het vonnis waartegen verzet is
aangetekend volle uitwerking heeft en dat het rechtscollege in hoger beroep geen kennis
kan nemen van de grondslag van het verzet en dus evenmin van het verstekvonnis
28 januari 2009
P.2008.1324.F
nr. 72
Betekening aan de procureur des Konings – Termijn – Aanvang – De persoon aan wie
betekend wordt is op het ogenblik van de betekening aangehouden om andere redenen –
Verzet van de bij verstek veroordeelde beklaagde – Regelmatige betekening van het
vonnis – Geldigheid – Strafzaken.
De betekening aan de procureur des Konings is onbestaande wanneer de partij op wier
verzoek zij werd verricht de woon– of verblijfplaats kende of had moeten kennen van
degene aan wie betekend wordt; uit de omstandigheid dat de beklaagde op het ogenblik
van de betekening van het vonnis aan de procureur des Konings, sedert meer dan vier
maanden voorlopig in diens arrondissement was aangehouden om andere redenen, kan de
rechter afleiden dat de procureur des Konings van die opsluiting weet had of had moeten
hebben en dat de akte bijgevolg aan de beklaagde in persoon had moeten worden
betekend in de strafinrichting waar hij verbleef
29 april 2009
P.2009.0107.F
nr. 285
Toepasselijkheid – Gedetineerde – Artikel 2, eerste lid, K.B. 20 januari 1936 – Verzet
door verklaring aan de bestuurder van de strafinrichting – Niet beschikken over
voldoende inkomsten – Artikelen 580/13 en 664, Gerechtelijk Wetboek – Voorwaarde –
Strafzaken.
Artikel 2, eerste lid, koninklijk besluit van 20 januari 1936 tot vereenvoudiging van
sommige vormen van de strafvordering ten opzichte van de gedetineerde, kent aan de
gedetineerde veroordeelde het recht toe verzet te doen door een verklaring afgelegd aan
de directeur van de strafinrichting wanneer hij niet in het bezit is van het vereiste bedrag
om de kosten van de akte van gerechtsdeurwaarder te dekken; dit recht vereist niet dat hij
die verzet doet, onvermogend is als bedoeld in de artikelen 508/13 en 664 en volgende
Gerechtelijk Wetboek.
22 september 2009
P.2009.1303.N
nr. 516
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Bevoegdheid van de rechter – Gedetineerde – Artikel 2, eerste lid, K.B. 20 januari 1936 –
Beoordeling van het vervuld zijn van deze voorwaarde – Verzet door verklaring aan de
bestuurder van de strafinrichting – Niet in het bezit zijn van het nodige bedrag om de
kosten van de akte van de deurwaarder te – Voorwaarde – Strafzaken.
Het staat de rechter op grond van de feitelijke gegevens die hij vaststelt, te oordelen of hij
die, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 januari 1936 tot
vereenvoudiging van sommige vormen van de strafvordering ten opzichte van de
gedetineerde, verzet doet door middel van een verklaring aan de bestuurder van de
strafinrichting of aan zijn gemachtigde, in het bezit was van het nodige bedrag om de
kosten van de akte van de deurwaarder te dekken
22 september 2009
P.2009.1303.N
nr. 516
Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis tot intrekking van een uitvoeringsmodaliteit van de
straf – Rechtbank die bij verstek uitspraak heeft gedaan – Beslissingen vatbaar voor
verzet.
Uit arrest nr. 37/2009 van het Grondwettelijk Hof van 4 maart 2009, volgt dat artikel 96
Wet Strafuitvoering, in die zin uitgelegd moet worden dat het geen verbod inhoudt op
verzet tegen een door de strafuitvoeringsrechtbank bij verstek gewezen vonnis tot
herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit
23 september 2009
P.2009.1359.F
nr. 522
Strafrechtelijke veroordeling – Gedetineerde – Verklaring – Recht om verzet aan te
tekenen – Strafinrichting – Voorwaarden om dit recht uit te oefenen – Directeur –
Strafvordering – Strafzaken.
Wanneer hij die verzet doet, zich in hechtenis bevindt en het vereiste bedrag niet in zijn
bezit heeft om de kosten van de akte van de gerechtsdeurwaarder te dekken, kan het
verzet tegen de veroordelingen in strafzaken, uitgesproken door de hoven van beroep, de
correctionele rechtbanken en de politierechtbanken, gedaan worden door middel van een
verklaring aan de attaché–gevangenisdirecteur/adviseur–gevangenisdirecteur van de
strafinrichting of aan zijn gemachtigde; het feit dat de gedetineerde die verzet doet niet het
recht heeft om in de gevangenis contant geld in zijn bezit te hebben, betekent in de regel
niet dat hij daarover niet kan beschikken op zijn individuele lopende rekening (Art. 2
K.B. nr 236 van 20 jan. 1936.)
21 oktober 2009
P.2009.1230.F
nr. 601
Termijn van verzet – Beklaagde met woon– of verblijfplaats in het buitenland – Niet aan
de persoon betekend vonnis bij verstek – Strafzaken – Beklaagde.
De betekening die met toepassing van art. 40, eerste lid, Ger.W., is gebeurd, wordt niet
geacht aan de persoon te zijn geschied in de zin van art. 33, tweede lid, van hetzelfde
wetboek en kan bijgevolg de gewone verzettermijn niet doen ingaan; wanneer de
betekening in het buitenland van het veroordelend vonnis bij verstek niet aan de
beklaagde in persoon is gedaan, kan deze, wat de veroordeling tot straf betreft, in verzet
komen binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening
kennis heeft genomen, waarbij de termijn moet worden verlengd zoals bepaald in de
artikelen 55 Ger.W. en 3 K.B. nr 301 van 30 maart 1936 (Art. 187 Wetboek van
Strafvordering; Art. 3 K.B. nr. 301 van 30 maart 1936; Artikelen 33, tweede lid, 40, eerste
lid, en 55 Gerechtelijk Wetboek.)
21 oktober 2009
P.2009.0576.F
nr. 598
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VISSERIJ
ZEEVISSERIJ
Wettelijke grondslag – Opsporing en vaststelling – Visserijmisdrijf – Inbreuk op de wet
van 28 maart 1975 – Technici, deskundigen en ingenieurs van de dienst Zeevisserij –
Machtiging tot het betreden van plaatsen waar vaststellingen kunnen gebeuren.
Artikel 5, vijfde lid, van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw–,
tuinbouw– en zeevisserijproducten en artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 14 november 2003 tot aanwijzing van de Vlaamse ambtenaren die belast worden met
de controle op de naleving van wetgeving en reglementering inzake zeevisserij vormen de
wettelijke grondslag waardoor de technici, deskundigen en ingenieurs van de dienst
Zeevisserij beschikken over de machtiging om in de uitoefening van hun opdracht
fabrieken, magazijnen, bergplaatsen, kantoren, vervoermiddelen, bedrijfsgebouwen,
stellen,
veilingen,
markten,
vismijnen,
vissersvaartuigen,
slachthuizen,
versnijdingslokalen, diepvriesinstallaties, trieerinstellingen, koelhuizen, stapelhuizen,
stations en de in open lucht gelegen bedrijven te betreden.
6 oktober 2009
P.2009.0466.N
nr. 556
Toepasselijkheid – Opsporing en vaststelling – Visserijmisdrijf – Inbreuk op de wet van
28 maart 1975 – Voorwaarden tot het betreden van plaatsen waar vaststellingen kunnen
gebeuren – Verbod van nachtelijke huiszoeking.
Artikel 5, vijfde en zesde lid, van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in
landbouw–, tuinbouw– en zeevisserijproducten regelt de voorwaarden tot betreding van
de plaatsen waar vaststellingen kunnen gebeuren; overeenkomstig artikel 1, tweede lid
van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing
ten huize of huiszoeking mag worden verricht, vindt het verbod van artikel 1 van
voormelde wet derhalve geen toepassing.
6 oktober 2009
P.2009.0466.N
nr. 556
Bevoegde ambtenaar – Opsporing en vaststelling – Visserijmisdrijf – Inbreuk op de wet
van 28 maart 1975 – Technici, deskundigen en ingenieurs van de dienst Zeevisserij.
Artikel 107, 1°, van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III), dat het
artikel 5 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw–, tuinbouw– en
zeevisserijproducten wijzigt, ontneemt niet de bevoegdheid van de technici, deskundigen
en ingenieurs van de dienst Zeevisserij, bedoeld in het Besluit van de Vlaamse Regering
van 14 november 2003 tot aanwijzing van de Vlaamse ambtenaren die belast worden met
de controle op de naleving van wetgeving en reglementering inzake zeevisserij, om
overtredingen op de wet van 28 maart 1975 op te sporen en vast te stellen.
6 oktober 2009
P.2009.0466.N
nr. 556

VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Recht van verdediging – Miskenning – Taak van de rechter – Administratieve procedure –
Exceptie – Afwijzing van de vordering – Heropening van het debat.
De rechter moet de heropening van het debat bevelen alvorens een vordering geheel of
gedeeltelijk af te wijzen op grond van een exceptie die partijen niet voor hem hadden
ingeroepen, zoals de miskenning van het recht van verdediging in een procedure tot het
opleggen van een administratieve sanctie op grond van de Wet van 21 dec. 1998
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Art. 774, tweede lid Gerechtelijk
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Wetboek; Artikelen 26, §§ 1, 2 en 3, en 27 Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden.)
2 januari 2009
C.2007.0571.N
nr. 1
Laattijdig neergelegde conclusie – Sanctie – Bevoegdheid van de rechter.
Wanneer een partij de rechter vraagt om een laattijdige conclusie uit het debat te weren,
mag de rechter het belang van die partij niet beoordelen (Art. 747, § 2, zesde lid
Gerechtelijk Wetboek.)
12 februari 2009
C.2007.0465.F
nr. 116
Doorhaling – Beslissingen of maatregelen van inwendige aard.
Is ontvankelijk het cassatieberoep tegen het arrest van het hof van beroep waarbij tot de
doorhaling van een zaak beslist wordt, in strijd met de vermeldingen van het zittingsblad,
zodat het Hof in de onmogelijkheid verkeert de wettigheid van die beslissingna te gaan
(Artikelen 730, § 1, eerste lid, en 1046 Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0345.N
nr. 147
Beslissing die een wetsbepaling
toepassingsvoorwaarden vervuld zijn.

toepast

–

Geen

vaststelling

dat

de

Een wetsbepaling wordt niet geschonden wanneer de rechter die ze toepast, niet vaststelt
dat alle voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn (Art. 149 Grondwet 1994.)
26 maart 2009
C.2008.0051.F
nr. 219
Recht van verdediging – Door de rechter vervangen redenen – Beschikkingsbeginsel.
De feitenrechter kan ambtshalve de door de partijen aangevoerde redenen aanvullen, mits
hij geen enkel geschil opwerpt waarvan zij het bestaan hebben uitgesloten, zijn beslissing
uitsluitend grondt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd en het
voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij moet zodoende het recht van verdediging
eerbiedigen
28 mei 2009
C.2006.0248.F
nr. 355
Recht van verdediging – Door de rechter vervangen redenen – Beschikkingsbeginsel.
De feitenrechter kan ambtshalve de door de partijen aangevoerde redenen vervangen, mits
hij geen enkel geschil opwerpt waarvan zij het bestaan hebben uitgesloten, zijn beslissing
uitsluitend grondt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd en het
voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij moet zodoende het recht van verdediging
eerbiedigen
28 mei 2009
C.2008.0066.F
nr. 356
Bevoegdheidsoverschrijding – Rechtscollege.
De rechter die over een geschilpunt uitspraak doet, dat bij hem niet meer aanhangig is
omdat hij hierover reeds in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen een beslissing
gewezen heeft en derhalve zijn rechtsmacht daarover volledig uitgeoefend heeft,
overschrijdt zijn bevoegdheid (Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
25 juni 2009
C.2007.0595.F
nr. 439
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Ontvankelijkheid – Middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de akten –
Te voegen stukken.
In burgerlijke zaken is het middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de
akten ontvankelijk wanneer de bestreden beslissing de akte niet weergeeft, maar bij het
verzoekschrift een afschrift is gevoegd van die akte dat door de advocaat bij het Hof van
Cassatie die de eiser vertegenwoordigt, eensluidend is verklaard
11 september 2009
C.2008.0274.F
nr. 492
Vermeldingen toegevoegd op verzoek van de procureur–generaal – Geen bevoegdheid
van de procureur–generaal – Proces–verbaal van de terechtzitting.
Aangezien noch artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere
wetsbepaling de procureur–generaal de mogelijkheid bieden om de magistraten van het
hof van beroep te verzoeken het proces–verbaal van een zitting, dat is opgemaakt ter
uitvoering van artikel 721, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, aan te vullen, worden de
handgeschreven vermeldingen die naderhand aan het proces–verbaal zijn toegevoegd naar
aanleiding van dat verzoek van de procureur–generaal geacht onbestaande te zijn; het
middel, dat op die vermeldingen steunt, kan niet worden aangenomen (Artikelen 721, 3°
en 788, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
11 september 2009
C.2008.0218.F
nr. 491
Zittingsbladen of processen–verbaal van de terechtzitting – Maandelijks nazicht door de
procureur–generaal – Voorwerp – Doel.
Het nazicht van de zittingsbladen of de processen–verbaal van de zittingen door de
procureur–generaal krachtens artikel 788, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft,
enerzijds, betrekking op de akten met een authentieke waarde, waarvan de wet vereist dat
ze worden bijgehouden met het oog op de berechting van de zaak, en wil, anderzijds,
nagaan of de rechter en de griffier de wettelijke vereisten om de regelmatigheid van die
akten te verzekeren, hebben vervuld (Art. 788, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
11 september 2009
C.2008.0218.F
nr. 491
Zittingsbladen of processen–verbaal van de terechtzitting – Maandelijks nazicht door de
procureur–generaal.
Het nazicht door de procureur–generaal krachtens artikel 788, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, dat betrekking heeft op de authentieke akten, zijnde het in artikel
783 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde zittingsblad en het in artikel 190ter van het
Wetboek van Strafvordering bedoelde proces–verbaal, strekt zich niet uit tot het proces–
verbaal waarvan sprake is in artikel 721, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, dat uitsluitend
betrekking heeft op één zaak, dat in het rechtsplegingsdossier moet worden geklasseerd en
louter de waarde van een inlichting heeft (Artikelen 721, 3°, 783 en 788, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek; Art. 190ter Wetboek van Strafvordering.)
11 september 2009
C.2008.0218.F
nr. 491
Rechten van verdediging – Schending van de Taalwet Gerechtszaken – Ambtshalve
opgeworpen nietigheid – Heropening van het debat.
De appelrechters die het hoger beroep van eiser ongegrond verklaren nadat zij de
appelconclusie van de eiser nietig verklaren op grond van een schending van de Taalwet
Gerechtszaken, zonder het debat op dat punt te heropenen, miskennen het recht van
verdediging van de partijen. (Art. 774, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
21 september 2009
S.2008.0123.N
nr. 513
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STRAFZAKEN
Aanwezige magistraten – Andere assessoren dan de magistraten die het vonnis hebben
gewezen – Uitspraak van het vonnis.
Aangezien de assessoren niet moeten aanwezig zijn op de uitspraak van het vonnis door
de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, kan noch de vermelding van hun
aanwezigheid in het rechtscollege, noch de omstandigheid dat een andere magistraat
aanwezig is die niet alle zittingen over de zaak heeft bijgewoond, tot de nietigheid van het
vonnis leiden (Art. 782bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 januari 2009
P.2008.1346.F
nr. 27
Vervanging bij beschikking van de voorzitter – Verhinderde kamervoorzitter – Uitspraak
van het vonnis.
Wanneer het vonnis wordt uitgesproken door een magistraat als waarnemend voorzitter
die, net zoals de verhinderde rechter die waarnemend voorzitter was op de rechtszitting
waar de zaak werd behandeld, deel uitmaakte van de kamer die de beslissing, aan het
beraad waarvan hij had deelgenomen, heeft gewezen, is het niet noodzakelijk om bij
beschikking van de voorzitter in de vervanging te voorzien van de op de uitspraak van het
voormelde vonnis verhinderde rechter. Vert HG
2e Kamer –
14 januari 2009 – A.R. P.08.1346.F
1.
pagina 1 van 1 (Art. 782bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 januari 2009
P.2008.1346.F
nr. 27
Herstel van het verzuim – Terugwerkende kracht – Procedure ter zitting – Hof van assisen
– Proces–verbaal niet ondertekend door de voorzitter en/of de griffier – Veroordelend
arrest.
Het verzuim van de voorzitter en van de griffier om een proces–verbaal van de
rechtszitting van het hof van assisen te ondertekenen, kan worden hersteld; dergelijk
herstel heeft terugwerkende kracht, ook al geschiedt het nà een rechtsmiddel dat tegen het
veroordelend arrest is ingesteld (Art. 788 Gerechtelijk Wetboek.)
14 januari 2009
P.2008.1350.F
nr. 28
Ondertekening van het vonnis door de rechters die het hebben gewezen – Geldigheid van
de beslissing – Vervanging van de verhinderde rechters bij beschikking van de voorzitter
van het rechtscollege – Niet–eerbiediging van de bij artikel 785, eerste lid, Ger.W.
voorgeschreven modaliteit – Onmogelijkheid van ondertekening.
Aangezien de vervanging bij beschikking van de in art. 782bis, tweede lid, Ger.W.
bedoelde voorzitter van het rechtscollege, alleen geldt voor de kamervoorzitter die
verhinderd is het vonnis uit te spreken en niet voor de magistraten die verhinderd zijn de
door hen gewezen beslissing te ondertekenen, is het arrest nietig dat niet is ondertekend
door twee van de magistraten die het hebben gewezen en wier afwezigheid bij de
ondertekening niet verantwoord is volgens de modaliteiten die bij art. 785, eerste lid, van
het voormelde wetboek zijn voorgeschreven.
28 januari 2009
P.2008.0403.F
nr. 71
Ondertekening van het vonnis door de rechters die het hebben gewezen – Vermelding
door de griffier onderaan op de akte – Geldigheid van de beslissing – Onmogelijkheid van
ondertekening.
Krachtens de artikelen 779 en 782, eerste lid, Ger.W., wordt het vonnis, vóór de uitspraak,
ondertekend door de rechters die het hebben gewezen, nadat zij alle zittingen over de zaak
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hebben bijgewoond, alsook door de griffier; indien de voorzitter of een van de rechters in
de onmogelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen, maakt de griffier daarvan
melding onderaan op de akte en de beslissing is dan geldig met de handtekening van de
overige rechters van de zetel die ze hebben uitgesproken. (Art. 785, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
28 januari 2009
P.2008.0403.F
nr. 71
Verplichting – Partij – Neerlegging van conclusie – Mededeling aan het openbaar
ministerie vóór de neerlegging – Pleegvormen.
Het mandaat, dat de wetgever in artikel 1, eerste lid, van de wet van 18 februari 1969
betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake
vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg aan de Koning heeft gegeven,
is duidelijk omschreven in dit artikel; de Koning moet onder meer maatregelen treffen ter
uitvoering van de op België rustende verplichtingen inzake vervoer over zee, over de weg,
de spoorweg of de waterweg, waartoe onder meer de Europese verordeningen inzake rij–
en rusttijden behoren, waarin verplichtingen zijn opgenomen die duidelijk zijn en aan de
personen toelaten te weten of het gedrag dat zij op een bepaald ogenblik aannemen, al dan
niet strafbaar is
3 februari 2009
P.2008.1742.N
nr. 90
Toekenning van voorlopige schadevergoeding – Eindvonnis – Rechtsplegingsvergoeding.
Het vonnis dat een voorlopige schadevergoeding toekent, zonder iets aan te houden
waarover de rechter zelf nog uitspraak moet doen, is een eindvonnis in de zin van artikel
1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zodat de rechter een rechtsplegingsvergoeding kan
toekennen
10 februari 2009
P.2008.1312.N
nr. 109
Aanwijzing van de partijen – Verplichting – Vermelding van de woonplaats.
Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat een strafrechtelijke beslissing de woonplaats
van de partijen moet vermelden; het volstaat dat de partijen worden aangewezen op een
wijze die volstaat om de personen te bepalen waarop de beslissing van toepassing is
8 april 2009
P.2009.0115.F
nr. 249
Vaststelling – Uitspraak door de voorzitter.
Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat de uitspraak van het vonnis of arrest door de
voorzitter in het vonnis wordt vermeld; de naleving van die vormvereiste kan ook uit het
proces–verbaal van de zitting blijken. (Artikelen 780, eerste lid, 1°, en 782, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
22 april 2009
P.2009.0037.F
nr. 270
Vrijspraak op strafgebied – Onbevoegdverklaring om kennis te nemen van de burgerlijke
vordering.
Wanneer de strafrechter beslist dat geen misdrijf bewezen is ten laste van de beklaagde en
zich om die reden onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke
vorderingen ingesteld tegen de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
doet de strafrechter met deze beslissing uitspraak over de zaak zelf en houdt deze
beslissing in dat de burgerlijke vordering wordt afgewezen omdat het misdrijf waarop zij
steunt niet bewezen is (Art. 2247 Burgerlijk Wetboek.)
4 mei 2009
C.2008.0354.N
nr. 291
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Verbetering.
De toevoeging door de strafuitvoeringsrechter in een door hem gewezen beslissing van
een nieuwe voorwaarde maakt geen verbetering uit in de zin van artikel 794 van het
Gerechtelijk Wetboek. (Art. 794 Gerechtelijk Wetboek.)
25 augustus 2009
P.2009.1286.N
nr. 465
Schrijffouten – Vordering tot verbetering – Grondslag.
De vordering tot verbetering veronderstelt een belang, dat bij strafzaken kan liggen in de
noodzaak om de moeilijkheden te voorkomen bij de tenuitvoerlegging van het vonnis; in
casu is een vordering tot verbetering van schrijffouten die geen gevolg hebben voor de
tenuitvoerlegging van de beslissing, zonder belang. (Art. 794 Gerechtelijk Wetboek.)
25 augustus 2009
P.2009.1228.F
nr. 463
Samenstelling van het rechtscollege – Wijziging – Voortzetting van de debatten.
Wanneer het debat ab initio is hervat, wat is opgelegd bij wijziging in de samenstelling
van het rechtscollege, sluit de omstandigheid dat dit niet letterlijk in het proces–verbaal
van de rechtszitting of in de bestreden beslissing wordt vermeld, niet uit dat het debat
volledig is hervat.
9 september 2009
P.2009.0360.F
nr. 485
Zittingsbladen of processen–verbaal van de terechtzitting – Maandelijks nazicht door de
procureur–generaal.
Het nazicht door de procureur–generaal krachtens artikel 788, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, dat betrekking heeft op de authentieke akten, zijnde het in artikel
783 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde zittingsblad en het in artikel 190ter van het
Wetboek van Strafvordering bedoelde proces–verbaal, strekt zich niet uit tot het proces–
verbaal waarvan sprake is in artikel 721, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, dat uitsluitend
betrekking heeft op één zaak, dat in het rechtsplegingsdossier moet worden geklasseerd en
louter de waarde van een inlichting heeft (Artikelen 721, 3°, 783 en 788, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek; Art. 190ter Wetboek van Strafvordering.)
11 september 2009
C.2008.0218.F
nr. 491
Zittingsbladen of processen–verbaal van de terechtzitting – Maandelijks nazicht door de
procureur–generaal – Voorwerp – Doel.
Het nazicht van de zittingsbladen of de processen–verbaal van de zittingen door de
procureur–generaal krachtens artikel 788, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft,
enerzijds, betrekking op de akten met een authentieke waarde, waarvan de wet vereist dat
ze worden bijgehouden met het oog op de berechting van de zaak, en wil, anderzijds,
nagaan of de rechter en de griffier de wettelijke vereisten om de regelmatigheid van die
akten te verzekeren, hebben vervuld (Art. 788, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
11 september 2009
C.2008.0218.F
nr. 491
Uitspraak – Vonnis – Aanwezigheid – Openbaar ministerie.
De strafrechter, die alleen kennisneemt van de burgerlijke belangen en in afwezigheid van
het openbaar ministerie zitting houdt, hoeft het vonnis niet in aanwezigheid van
laatstgenoemde uit te spreken. (Art. 782bis Gerechtelijk Wetboek.)
16 september 2009
P.2009.0608.F
nr. 504
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Plaats en vorm – Dictum – Beslissing over een betwisting.
Geen enkele wettelijke bepaling regelt de plaats die het gedeelte van het vonnis, dat de
uitspraak van de rechter over het geschil bevat, moet innemen; een dictum kan zich dus
tussen de redenen van het vonnis bevinden
18 november 2009
P.2009.0958.F
nr. 675
Verstekvonnis dat enkel nog op de burgerlijke rechtsvordering uitspraak doet –
Bevoegdheid van het openbaar ministerie om die beslissing te doen betekenen.
Wegens de aard van zijn bevoegdheden en die van het strafgerecht, kan het openbaar
ministerie de nodige maatregelen treffen met het oog op de voortzetting van de
rechtspleging tot aan de voltooiing ervan en heeft de procureur–generaal bij het hof van
beroep de hoedanigheid om een arrest te betekenen, zodat de regelmatige betekening
ervan de gewone verzettermijn doet ingaan, zelfs wanneer alleen de burgerlijke belangen
nog in het geding zijn
8 december 2009
P.2009.1271.N
nr. 727

TUCHTZAKEN
Kamer van beroep – Beroepsinstituten voor de dienstverlenende intellectuele beroepen –
Meerderheid – Vermelding – Beslissing.
Artikel 52 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels
inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende
intellectuele beroepen zijn opgericht, vereist niet dat in de beslissingen van de Kamers
van beroep vermeld wordt dat zij bij meerderheid zijn gewezen. (Art. 52 K.B. 27 nov.
1985.)
8 januari 2009
D.2008.0011.F
nr. 18

VOORLOPIGE HECHTENIS
AANHOUDING
Ondervraging door de politie – Recht op bijstand van een advocaat – Miskenning –
Eerlijk proces.
Een onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de eventuele handhaving van de
voorlopige hechtenis, kan oordelen dat onthouding van het recht op bijstand van een
advocaat vanaf de eerste ondervraging door de politie niet aan een eerlijke behandeling
van de zaak voor de bodemrechter in de weg staat (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 1, 2 en
20, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
11 maart 2009
P.2009.0304.F
nr. 194
Aanhouding door een particulier – Aanhouding bij ontdekking op heterdaad.
Artikel 1, 3°, Wet Voorlopige Hechtenis, staat de vrijheidsbeneming door een particulier
alleen toe in het geval van artikel 41, eerste lid, Sv., te weten, ontdekking van het misdrijf
terwijl het gepleegd wordt of terstond nadat het gepleegd is
23 september 2009
P.2009.1385.F
nr. 523
Aanhouding door een particulier – Aanhouding bij ontdekking op heterdaad.
Heterdaad, waarvoor de tussenkomst van een particulier is toegestaan, wordt niet
beoordeeld met inachtneming van de tijd die is verlopen tussen het misdrijf en de eerste
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daden van onderzoek die het vereist; opdat een misdrijf dat net is gepleegd, een op
heterdaad ontdekt misdrijf zou zijn in de zin van artikel 1, 3°, Wet Voorlopige Hechtenis,
is vereist dat het nog actueel is, dat er gegevens zijn vergaard waaruit het misdrijf
objectief kan worden afgeleid en dat de tijd die verloopt tussen het plegen van het misdrijf
en het onderscheppen van de verdachte, beperkt is tot de tijd die voor de particulier
materieel noodzakelijk is om de persoon die de voormelde elementen aanwijzen, hem
aanwijzen van zijn vrijheid te beroven.
23 september 2009
P.2009.1385.F
nr. 523

BEVEL TOT AANHOUDING
Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht – Eerder in vrijheid gelaten of gestelde
inverdenkinggestelde – Redenen van het bevel tot aanhouding – Toezicht op de
regelmatigheid.
Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid moet onderzoeken van een bevel tot aanhouding
dat met toepassing van artikel 16, Wet Voorlopige Hechtenis is uitgevaardigd, is bevoegd
om de redenen van dat bevel te verbeteren en aan te vullen door naar artikel 28 van die
wet te verwijzen en erop te wijzen dat sommige daarin vermelde gegevens, die het
opgeeft, nieuwe en ernstige omstandigheden zijn die, met toepassing van het voormelde
artikel 28, die maatregel noodzakelijk maken (Artikelen 16, 21 en 28 Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 februari 2009
P.2009.0155.F
nr. 93
Nieuwe en ernstige omstandigheden – Eerder in vrijheid gelaten of gestelde
inverdenkinggestelde – Redenen van het bevel tot aanhouding.
De nieuwe en ernstige omstandigheden die het noodzakelijk maken dat de
onderzoeksrechter een bevel tot aanhouding uitvaardigt tegen de inverdenkinggestelde die
eerder in vrijheid is gelaten of gesteld, kunnen met name bestaan in het feit dat nieuwe
schuldaanwijzingen aan het licht zijn gekomen (Artikelen 16 en 28 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 februari 2009
P.2009.0155.F
nr. 93
Inverdenkinggestelde die geen advocaat heeft gekozen – Verwittiging van de stafhouder
van de Orde door de onderzoeksrechter – Verzuim.
De onregelmatigheid van de voor de raadkamer gevoerde rechtspleging, wegens het niet–
naleven van art. 16, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis, is geen onherstelbare tekortkoming
van de rechtspleging; zij maakt de handhaving van die hechtenis niet onwettig, vermits de
inverdenkinggestelde, zonder om uitstel van de behandeling van zijn zaak te verzoeken,
op de rechtszitting van de raadkamer aanvaard heeft zichzelf te verdedigen en vervolgens,
op de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling, door een advocaat werd
bijgestaan
14 april 2009
P.2009.0532.F
nr. 251
Tijdstip – Inverdenkinggestelde ingelicht over de mogelijkheid dat tegen hem een bevel tot
aanhouding kan worden uitgevaardigd – Proces–verbaal van verhoor – Gegevens.
De onderzoeksrechter moet de inverdenkinggestelde meedelen dat tegen hem een bevel
tot aanhouding kan worden uitgevaardigd; indien dat vormvereiste bij de aanvang van het
verhoor is vervuld, blijft het de procedure volgen en dient het niet na de
inverdenkingstelling te worden herhaald (Art. 16, § 2, tweede lid Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
3 juni 2009
P.2009.0821.F
nr. 373
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Ondervraging – Recht van verdediging – Afsluiting – Onmiddellijk getekend bevel tot
aanhouding – Inverdenkinggestelde.
Uit de omstandigheid dat het bevel tot aanhouding onmiddellijk na het afsluiten van het
verhoor werd getekend, terwijl de inverdenkinggestelde overeenkomstig de wet werd
ingelicht en gehoord, kan geen miskenning van het recht van verdediging worden
afgeleid.
3 juni 2009
P.2009.0821.F
nr. 373
Eerdere beschermingsmaatregel – Artikel 28, Wet Voorlopige Hechtenis – Minderjarige –
Toepassing.
Art. 28, Wet Voorlopige Hechtenis, dat de gevallen bepaalt waarin de onderzoeksrechter
in elke stand van het geding een bevel tot aanhouding kan uitvaardigen tegen de in
vrijheid gelaten of gestelde inverdenkinggestelde, is niet van toepassing op de
minderjarige ten aanzien waarvan de jeugdrechter eerder een beschermende maatregel tot
plaatsing in een gesloten afdeling heeft genomen.
9 september 2009
P.2009.1358.F
nr. 487

HANDHAVING
Aard – Gevolg voor de regels inzake het gebruik der talen – Onderzoeksgerechten –
Beslissing.
De beslissing van het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving van de
voorlopige hechtenis, is geen zuiver voorbereidende beslissing in de zin van art. 40,
tweede lid, Taalwet Gerechtszaken; in zoverre zij op de schending steunt van de artikelen
31 en 32 van de voormelde wet, is de aangevoerde nietigheid van een proces–verbaal van
verhoor door de politie, mocht dit bewaarheid worden, door een dergelijke beslissing
gedekt, wanneer niet blijkt dat de eiser die grief heeft opgeworpen voor het
onderzoeksgerecht dat de voormelde beslissing heeft gewezen
25 maart 2009
P.2009.0404.F
nr. 217
Schending – Artikel 6.3.c, E.V.R.M. – Eerste verschijning – Laattijdige aanwijzing van
een advocaat – Herstel in hoger beroep van het recht van verdediging –
Onderzoeksgerechten.
Een onderzoeksgerecht dat uitspraak dient te doen over de eventuele handhaving van de
voorlopige hechtenis kan, zonder artikel 6.3.c E.V.R.M. te schenden, oordelen dat de
laattijdige aanwijzing van een advocaat om de inverdenkinggestelde bij te staan, de
verdere rechtspleging niet gebrekkig kan maken, ingeval het recht van verdediging werd
hersteld
14 april 2009
P.2009.0532.F
nr. 251
Inverdenkinggestelde die geen advocaat heeft gekozen – Verwittiging van de stafhouder
van de Orde door de onderzoeksrechter – Eerste verschijning – Verzuim –
Onderzoeksgerechten.
De onregelmatigheid van de voor de raadkamer gevoerde rechtspleging, wegens het niet–
naleven van art. 16, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis, is geen onherstelbare tekortkoming
van de rechtspleging; zij maakt de handhaving van die hechtenis niet onwettig, vermits de
inverdenkinggestelde, zonder om uitstel van de behandeling van zijn zaak te verzoeken,
op de rechtszitting van de raadkamer aanvaard heeft zichzelf te verdedigen en vervolgens,
op de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling, door een advocaat werd
bijgestaan
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14 april 2009

P.2009.0532.F

nr. 251

Artikel 184bis, Sv. – Rechtshulp – Onderzoeksgerechten – Bijstand van een advocaat –
Toepassing.
Artikel 184bis Sv. betreft de rechtspleging voor de correctionele rechtbank en houdt
bijgevolg geen verband met de voorlopige hechtenis.
14 april 2009
P.2009.0532.F
nr. 251
Regelmatigheid van bewijsverkrijging – Onderzoeksgerecht – Betwisting – Prima facie
onderzoek – Aanwijzingen van schuld.
Het onderzoeksgerecht dat beslist over de voorlopige hechtenis, moet onder meer nagaan
of op het ogenblik van zijn uitspraak er ten laste van de aangehoudene nog steeds
aanwijzingen van schuld bestaan; wanneer die aanwijzingen van schuld worden afgeleid
uit een bewijsverkrijging waarvan de regelmatigheid wordt betwist, is het
onderzoeksgerecht slechts gehouden tot een prima facie onderzoek van de regelmatigheid
van de bewijsverkrijging
5 mei 2009
P.2009.0615.N
nr. 295
Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoeksrechter – Artikel 136ter Wetboek van
Strafvordering – Verslag.
Het verslag van de onderzoeksrechter aan de kamer van inbeschuldigingstelling, waar de
zaak met toepassing van artikel 136ter, Wetboek van Strafvordering, aanhangig is
gemaakt, is een substantieel vormvereiste. (Art. 136ter Wetboek van Strafvordering.)
17 juni 2009
P.2009.0919.F
nr. 415
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht – Onderzoek – Duur – Motivering.
In het kader van het toezicht dat haar toekomt krachtens artikel 136ter, Wetboek van
Strafvordering, moet de kamer van inbeschuldigingstelling, bij gebrek aan conclusie, niet
vermelden waarom zij van mening is dat het onderzoek geen enkele onverantwoorde
vertraging oploopt. (Art. 136ter Wetboek van Strafvordering.)
17 juni 2009
P.2009.0921.F
nr. 416
Terbeschikkingstelling van het dossier aan de verdachte en zijn raadsman –
Samenstelling van het dossier – Stukken van het proactief onderzoek.
Het dossier dat overeenkomstig artikel 21, § 3, Voorlopige Hechteniswet ter beschikking
van de verdachte en zijn raadsman wordt gesteld, moet niet de stukken bevatten van het
proactief onderzoek dat is voorafgegaan aan het aanvankelijk proces–verbaal op grond
waarvan het openbaar ministerie de vordering tot het instellen van een gerechtelijk
onderzoek heeft genomen. (Art. 28bis, § 2 Wetboek van Strafvordering; Art. 21, § 3 Wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
14 juli 2009
P.2009.1076.N
nr. 457
Termijn waarbinnen het dossier ter beschikking wordt gehouden van de verdachte en zijn
– Onmogelijkheid tot het nemen van inzage in het gehele dossier – Onmogelijkheid tot het
verkrijgen van een kopie van het dossier.
De omstandigheid alleen dat de raadsman van de verdachte, met het oog op de
rechtszitting van het onderzoeksgerecht waarop uitspraak moet worden gedaan over de
handhaving van het bevel tot aanhouding, wegens de duur van de wettelijke termijn
waarbinnen het dossier te beschikking wordt gehouden, en wegens de onmogelijkheid tot
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het verkrijgen van een kopie van het dossier, in de materiële onmogelijkheid verkeerde
inzage te nemen van het gehele dossier en van de inhoud van de overtuigingsstukken,
belet niet dat de verdachte zich kan verdedigen
14 juli 2009
P.2009.1076.N
nr. 457
Terbeschikkingstelling van het dossier aan de verdachte en zijn raadsman – Stukken die
het dossier moet bevatten.
Het dossier dat ter beschikking van de verdachte en zijn raadsman wordt gesteld met het
oog op de rechtszitting van het onderzoeksgerecht waarop uitspraak moet worden gedaan
over de handhaving van het bevel tot aanhouding, moet enkel de stukken bevatten die
verband houden met die handhaving en waarover de onderzoeksrechter beschikt
14 juli 2009
P.2009.1076.N
nr. 457
Conclusie waarbij de nietigheid van een onderzoekshandeling wordt aangevoerd –
Opdracht van het onderzoeksgerecht – Aanwijzingen van schuld.
Wanneer de verdachte voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving
van zijn voorlopige hechtenis, in conclusie de nietigheid van een onderzoekshandeling en
van de hierop gesteunde procedure aanvoert om hieruit af te leiden dat er geen
schuldaanwijzingen bestaan die de handhaving van de voorlopige hechtenis
verantwoorden, is het onderzoeksgerecht slechts gehouden tot een prima facie onderzoek
van de aangevoerde onregelmatigheid
22 september 2009
P.2009.1389.N
nr. 518
Onderzoeksgerecht – Dossier
inverdenkinggestelde – Inhoud.
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Het dossier dat ter beschikking wordt gehouden van de inverdenkinggestelde en zijn
raadsman, alvorens te verschijnen voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen
over de handhaving van de voorlopige hechtenis, moet in de regel volledig zijn
10 november 2009
P.2009.1584.F
nr. 653
Voorlopige hechtenis – Artikel 6.1 – Eerlijke behandeling van de zaak – Artikel 6, § 3.c –
Recht op bijstand van een advocaat – Voorbereidend onderzoek – Eerste verhoor door de
politie – Rechten van de Mens – Verhoor – Artikel 6 – Beoordelingsbevoegdheid –
Onderzoeksgerechten – Artikel 6.3 – Miskenning – Verdrag Rechten van de Mens –
Bekentenis.
Noch artikel 6.1, noch artikel 6.3, c, E.V.R.M., noch artikel 235bis Sv., ontnemen de
onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over de eventuele handhaving van de
voorlopige hechtenis, de bevoegdheid om te onderzoeken of de aangevoerde schending al
dan niet van dien aard is dat ze aan de eerlijke behandeling van een zaak in de weg staat.
29 december 2009
P.2009.1826.F
nr. 790

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN
Veroordeelde die zonder wettige reden van verschoning niet verschenen is ter
tenuitvoerlegging van het vonnis – Toewijzing van de borgsom aan de Staat – Borgsom.
Voor de toepassing van artikel 35, § 4, vijfde lid, Voorlopige Hechteniswet, dat bepaalt
dat de borgsom toegewezen wordt aan de Staat zodra gebleken is dat de verdachte of de
veroordeelde zonder wettige reden van verschoning niet verschenen is bij enige
proceshandeling of ter tenuitvoerlegging van het vonnis, is het noodzakelijk maar
voldoende dat, in toepassing van artikel 35, § 4, laatste lid, van deze wet, op vordering
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van het openbaar ministerie de niet–verschijning van de veroordeelde ter
tenuitvoerlegging van het vonnis wordt vastgesteld door de rechtbank die de veroordeling
heeft uitgesproken; het feit dat de vordering van het openbaar ministerie werd ingesteld na
een eerdere dagvaarding tot teruggave van de borgsom door derden die deze borgsom
betaalden, doet hieraan geen afbreuk.
10 november 2009
P.2009.0655.N
nr. 650

HOGER BEROEP
Kamer van inbeschuldigingstelling – Recht van verdediging – Geen voorafgaande
mededeling aan de inverdenkinggestelde en zijn raadsman – Mogelijkheid om op de
vordering te antwoorden – Vordering van het openbaar ministerie.
Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer de inverdenkinggestelde een
verdaging van de zaak kon vragen, aangeboden door de kamer van
inbeschuldigingstelling, teneinde te antwoorden op de vordering van het openbaar
ministerie die op de rechtszitting is meegedeeld.
18 februari 2009
P.2009.0213.F
nr. 135
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verplichting – Voorafgaande mededeling aan de
inverdenkinggestelde en zijn raadsman – Vordering van het openbaar ministerie.
Uit artikel 30, § 3, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis, naar luid waarvan de kamer van
inbeschuldigingstelling met voorrang boven alle andere zaken uitspraak doet, nadat zij het
openbaar ministerie, de inverdenkinggestelde en zijn raadsman heeft gehoord, volgt dat de
vordering van het openbaar ministerie niet vóór de rechtszitting aan de
inverdenkinggestelde of diens raadsman moet worden meegedeeld
18 februari 2009
P.2009.0213.F
nr. 135

CASSATIEBEROEP
Afwijzing door het hof van beroep – Termijn om over het cassatieberoep uitspraak te doen
– Overschrijding – Verzoek tot invrijheidstelling – Cassatieberoep.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling afwijst dat de eiser op grond van artikel 27, § 1, tweede lid, Wet
Voorlopige Invrijheidstelling, heeft ingediend, is een beslissing waarbij de voorlopige
hechtenis wordt gehandhaafd, in de zin van artikel 31, § 1, van deze wet; vermits het Hof
niet binnen vijftien dagen te rekenen van het instellen van het cassatieberoep uitspraak
heeft gedaan, moet de inverdenkinggestelde krachtens de wet in vrijheid worden gesteld
en heeft zijn cassatieberoep geen bestaansreden meer (Artikelen 27, § 1, 2°, en 31, § 3,
tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
24 juni 2009
P.2009.0914.F
nr. 437
Ontvankelijkheid – Verklaring van cassatieberoep aan een penitentiaire beambte –
Vormen – Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen.
De verklaring van een gedetineerde aan een penitentiaire beambte is geen cassatieberoep,
wanneer niet blijkt dat die beambte een gemachtigde is van de directeur. (Art. 1 Wet 25
juli 1893.)
30 september 2009
P.2009.1409.F
nr. 538

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
Aanhouding ingevolge onmiddellijke aanhouding – Verwerping van het verzoek tot
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voorlopige invrijheidstelling.
De beslissing waarbij met toepassing van artikel 27, § 3, Voorlopige Hechteniswet een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling wordt verworpen na aanhouding ingevolge het
bevelschrift tot onmiddellijke aanhouding, moet enkel worden gemotiveerd met
inachtneming van hetgeen in artikel 16, § 5, eerste en tweede lid, Voorlopige
Hechteniswet is voorgeschreven
1 december 2009
P.2009.1675.N
nr. 712

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
Europees aanhoudingsbevel gesteund op het bevel tot onmiddellijke aanhouding –
Aanhouding in het buitenland op grond van het Europees aanhoudingsbevel –
Handhaving of opheffing van de vrijheidsberoving – Artikel 12, Kaderbesluit Europees
Aanhoudingsbevel – Bevoegdheid van de uitvoerende rechterlijke macht – Voortvluchtige
veroordeelde – Aflevering van een Europees aanhoudingsbevel door de Belgische
gerechtelijke autoriteiten.
Het Europees aanhoudingsbevel vormt een autonome titel van vrijheidsberoving en artikel
12 van het Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat wanneer een persoon
aangehouden wordt op grond van een Europees aanhoudingsbevel, het de uitvoerende
rechterlijke autoriteit is die beslist of de betrokkene in hechtenis blijft overeenkomstig het
recht van de uitvoerende Lidstaat en dat die persoon op elk tijdstip overeenkomstig het
interne recht van de uitvoerende Lidstaat in voorlopige vrijheid kan worden gesteld;
hieruit volgt dat de betrokken persoon, die in uitvoering van een Europees
aanhoudingsbevel in de uitvoerende Staat is aangehouden, zijn invrijheidstelling in de
verzoekende Staat niet kan aanvragen en dat hij dat evenmin kan doen door in de
verzoekende Staat een andere titel van vrijheidsberoving aan te vechten dan het Europees
aanhoudingsbevel, ook al is dit ingevolge die andere titel uitgevaardigd
10 november 2009
P.2009.1548.N
nr. 652
Europees aanhoudingsbevel gesteund op het bevel tot onmiddellijke aanhouding –
Aanhouding in het buitenland op grond van het Europees aanhoudingsbevel – Autonome
titel – Voortvluchtige veroordeelde – Aflevering van een Europees aanhoudingsbevel door
de Belgische gerechtelijke autoriteiten.
Het Europees aanhoudingsbevel vormt een autonome titel van vrijheidsberoving en artikel
12 van het Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat wanneer een persoon
aangehouden wordt op grond van een Europees aanhoudingsbevel, het de uitvoerende
rechterlijke autoriteit is die beslist of de betrokkene in hechtenis blijft overeenkomstig het
recht van de uitvoerende Lidstaat en dat die persoon op elk tijdstip overeenkomstig het
interne recht van de uitvoerende Lidstaat in voorlopige vrijheid kan worden gesteld;
hieruit volgt dat de betrokken persoon, die in uitvoering van een Europees
aanhoudingsbevel in de uitvoerende Staat is aangehouden, zijn invrijheidstelling in de
verzoekende Staat niet kan aanvragen en dat hij dat evenmin kan doen door in de
verzoekende Staat een andere titel van vrijheidsberoving aan te vechten dan het Europees
aanhoudingsbevel, ook al is dit ingevolge die andere titel uitgevaardigd
10 november 2009
P.2009.1548.N
nr. 652
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Ontvankelijkheid – Europees aanhoudingsbevel gesteund op het bevel tot onmiddellijke
aanhouding – Aanhouding in het buitenland op grond van het Europees
aanhoudingsbevel – Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling voorgelegd aan de
Belgische rechter – Verzoekschrift gericht tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding –
Voortvluchtige veroordeelde – Aflevering van een Europees aanhoudingsbevel door de
Belgische gerechtelijke autoriteiten.
Het Europees aanhoudingsbevel vormt een autonome titel van vrijheidsberoving en artikel
12 van het Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat wanneer een persoon
aangehouden wordt op grond van een Europees aanhoudingsbevel, het de uitvoerende
rechterlijke autoriteit is die beslist of de betrokkene in hechtenis blijft overeenkomstig het
recht van de uitvoerende Lidstaat en dat die persoon op elk tijdstip overeenkomstig het
interne recht van de uitvoerende Lidstaat in voorlopige vrijheid kan worden gesteld;
hieruit volgt dat de betrokken persoon, die in uitvoering van een Europees
aanhoudingsbevel in de uitvoerende Staat is aangehouden, zijn invrijheidstelling in de
verzoekende Staat niet kan aanvragen en dat hij dat evenmin kan doen door in de
verzoekende Staat een andere titel van vrijheidsberoving aan te vechten dan het Europees
aanhoudingsbevel, ook al is dit ingevolge die andere titel uitgevaardigd
10 november 2009
P.2009.1548.N
nr. 652
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Verwerping.
De beslissing waarbij met toepassing van artikel 27, § 3, Voorlopige Hechteniswet een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling wordt verworpen na aanhouding ingevolge het
bevelschrift tot onmiddellijke aanhouding, moet enkel worden gemotiveerd met
inachtneming van hetgeen in artikel 16, § 5, eerste en tweede lid, Voorlopige
Hechteniswet is voorgeschreven
1 december 2009
P.2009.1675.N
nr. 712

BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK
Nieuw bevel tot aanhouding – Geldigheid.
De eventuele nietigheid van het bevel tot aanhouding bij verstek dat tegen de verdachte is
uitgevaardigd of het gebrek aan betekening ervan, beletten niet dat wegens dezelfde feiten
een nieuw aanhoudingsbevel geldig kan worden uitgevaardigd binnen de termijn van
vierentwintig uren te rekenen van de effectieve vrijheidsbeneming
14 juli 2009
P.2009.1076.N
nr. 457

INZAGE VAN HET DOSSIER
Termijn waarbinnen het dossier ter beschikking wordt gehouden van de verdachte en zijn
– Onmogelijkheid tot het nemen van inzage in het gehele dossier.
De omstandigheid alleen dat de raadsman van de verdachte, met het oog op de
rechtszitting van het onderzoeksgerecht waarop uitspraak moet worden gedaan over de
handhaving van het bevel tot aanhouding, wegens de duur van de wettelijke termijn
waarbinnen het dossier te beschikking wordt gehouden, en wegens de onmogelijkheid tot
het verkrijgen van een kopie van het dossier, in de materiële onmogelijkheid verkeerde
inzage te nemen van het gehele dossier en van de inhoud van de overtuigingsstukken,
belet niet dat de verdachte zich kan verdedigen
14 juli 2009
P.2009.1076.N
nr. 457

VONNISGERECHT
Ontvankelijkheid – Verzoekschrift tot invrijheidstelling – Verzet binnen de buitengewone
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termijn – Verzetdoende partij aangehouden in uitvoering van de veroordeling bij verstek
– Veroordeling bij verstek.
De verzetdoende partij die aangehouden is op grond van een veroordeling bij verstek
waartegen verzet binnen de buitengewone termijn is aangetekend, kan haar
invrijheidstelling aanvragen, zelfs wanneer tegen haar geen bevel tot onmiddellijke
aanhouding werd uitgevaardigd (Art. 27, § 2, in fine Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
7 januari 2009
P.2008.1906.F
nr. 15

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT
Ratione personae – Artikel 479, Wetboek van Strafvordering – Toepassingsgebied –
Raadsheer in sociale zaken.
Artikel 479, van het Wetboek van Strafvordering beoogt de raadsheer in sociale zaken
niet. (Art. 479 Wetboek van Strafvordering.)
2 juni 2009
P.2007.1823.N
nr. 364
Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet – Ratione personae – Artikel
479, Wetboek van Strafvordering – Toepassingsgebied – Raadsheer in sociale zaken.
Artikel 479, van het Wetboek van Strafvordering schendt de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet niet, in zoverre het de raadsheer in sociale zaken niet beoogt (Art. 479
Wetboek van Strafvordering; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
2 juni 2009
P.2007.1823.N
nr. 364

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
ALGEMEEN
Aanmaning – Zakelijke borg – Tegen derden–bezitters – Met hypotheek bezwaard goed –
Verkoop – Gevolgen – Voorwaarde – Schuldeiser.
De bepaling die voorziet dat, wanneer de derde–bezitter niet voldoet aan de in de artikelen
96 en 97 Hyp. W. bedoelde verplichtingen, iedere hypothecaire schuldeiser het recht heeft
om het met hypotheek bezwaarde goed tegen hem te doen verkopen, dertig dagen na
bevel te hebben gedaan aan de oorspronkelijke schuldenaar, en na aanmaning aan de
derde–bezitter om de opeisbare schuld te betalen of van het erf afstand te doen, is ook van
toepassing op diegene die op zijn onroerend goed een hypotheek heeft toegestaan voor
andermans schuld, zodat een hypothecaire schuldeiser slechts beslag kan leggen op het
onroerend goed nadat hij de zakelijke borg heeft aangemaand. (Artikelen 96, 97, en 99,
eerste lid Wet 4 aug. 1992 op het hypothecair krediet.)
6 maart 2009
C.2008.0138.N
nr. 179

HYPOTHEKEN
Overschrijving – Indeplaatsstelling – Gedwongen tenuitvoerlegging – Uitvoerend beslag
op onroerend goed.
De indeplaatsstelling in de zin van artikel 1610 van het Gerechtelijk Wetboek kan nog
worden toegestaan zolang de overschrijving van het beslag gelegd door de vervolgende
schuldeiser niet is doorgehaald (Artikelen 1571, 1610 en 1612 Gerechtelijk Wetboek.)
30 januari 2009
C.2006.0011.N
nr. 81
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VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING
Voorwaarden – Tegenaanwijzing voor het risico op het plegen van nieuwe ernstige
strafbare feiten.
Door, als tegenaanwijzing voor de invrijheidstelling van een veroordeelde, het risico te
vermelden op het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten, verplicht art. 47, § 1, 2°,
Wet Strafuitvoering, de rechter niet om die strafbare feiten te preciseren noch om de ernst
ervan te vermelden
10 juni 2009
P.2009.0780.F
nr. 394

VORDERING IN RECHTE
Vennootschap voor het beheer van de rechten – Bevoegdheid – Aangesloten en niet–
aangesloten rechthebbenden – Auteursrecht – Grenzen.
De vennootschappen voor het beheer van de in de Auteurswet 1994 erkende rechten zijn
bevoegd om in rechte te treden met het oog op de verdediging van de rechten van de bij
hen aangesloten rechthebbenden voor wiens rekening en op wiens verzoek zij
overeenkomstig hun statuten de rechten beheren (Art. 73 Wet 30 juni 1994 betreffende de
auteursrechten en de naburige rechten; Artikelen 65, eerste en tweede lid en 66, eerste en
derde lid Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten.)
16 januari 2009
C.2006.0343.N
nr. 37
Eigen wil van de verarmde – Vermogensverschuiving zonder oorzaak – Actio de in rem
verso.
De verrijking is niet zonder oorzaak, wanneer de vermogensverschuiving haar oorsprong
vindt in de eigen wil van de verarmde (Art. 1236 Burgerlijk Wetboek.)
19 januari 2009
C.2007.0575.N
nr. 43
Bevoegd orgaan – Raad voor maatschappelijk welzijn – Maatschappelijk welzijn
(openbare centra voor).
De beslissing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om in rechte op te
treden en hoger beroep in te stellen, wordt genomen door de raad voor maatschappelijk
welzijn. (Artikelen 24, 28, § 1, vierde lid, en 115, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.)
26 januari 2009
S.2008.0115.F
nr. 65
Rechtsvordering – Rechtmatig belang.
De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het om een
rechtmatig belang gaat; hij die enkel het behoud nastreeft van een toestand in strijd met de
openbare orde of van een onrechtmatig voordeel, heeft geen rechtmatig belang (Art. 17
Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2009
C.2007.0127.N
nr. 142
Tussenvordering – Tussenvordering die een veroordeling beoogt – Verband met de
hoofdvordering – Onontvankelijkheid van de hoofdvordering.
Buiten het geval van de tussenvordering tot vrijwaring, is de tussenvordering, die een
veroordeling beoogt, die niet afhangt van de veroordeling waartoe de hoofdvordering
strekt, hoewel zij daarmee samenhangt, geen ondergeschikte vordering, zodat zulke
tussenvordering als hoofdvordering kan blijven bestaan, als de gedinginleidende
hoofdvordering niet ontvankelijk of niet gegrond wordt verklaard (Artikelen 15 en 16,
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tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
2 maart 2009

C.2008.0469.N

nr. 164

Strekking – Medeëigendom – Vordering tot wijziging van de verdeling of berekening van
de lasten – Vereniging van mede–eigenaars – Toelaatbaarheid – Tegenpartij.
Daar de vordering van de mede–eigenaar tot wijziging van de verdeling of de berekening
van de lasten strekt tot wijziging van de situatie van de individuele mede–eigenaars met
elk hun eigen belang, is zij niet toelaatbaar wanneer zij enkel worden ingesteld tegen de
vereniging van mede–eigenaars (Art. 577–9, § 6, 2° Burgerlijk Wetboek.)
3 april 2009
C.2007.0488.N
nr. 237
Taak van de rechter – Vordering ex delicto – Verjaring – Ambtshalve aanvullen van
rechtsgronden – Vordering wegens niet betalen loon – Vordering ex contractu.
Artikel 26, van de wet van 17 april 1878, houdende de Voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die tot
een veroordeling strekt en die steunt op feiten die het bestaan van een misdrijf doen
blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens een contractuele tekortkoming uitmaken en het
voorwerp van de vordering in de uitvoering van de contractuele verbintenis bestaat, zodat
het arrest dat de vordering tot betaling van achterstallig loon en vakantiegeld verjaard
verklaart op grond van artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet, dat geen bijzondere
afwijkende wetsbepaling is in de zin van artikel 26 van de Voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, zonder de toepassing te onderzoeken van de verjaring
bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, de
wet schendt (Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
Artikelen 3, 4 en 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen
2244 en 2262bis Burgerlijk Wetboek; Artikelen 2, eerste lid, 9 en 42 Wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.)
20 april 2009
S.2008.0015.N
nr. 260
Geneeskundige verstrekkingen – Verzorgingsverstrekkers in de zin van artikel 2277bis
B.W..
De dierenartsen zijn geen verzorgingsverstrekkers als bedoeld in artikel 2277bis B.W.
20 april 2009
C.2006.0590.N
nr. 258
Ambtshalve wijziging door de rechter – Voorwerp.
De rechter mag, krachtens het beschikkingsbeginsel, het voorwerp van de vordering niet
ambtshalve wijzigen, hetzij, door ze uit te breiden, hetzij, door ze door een andere te
vervangen (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
15 mei 2009
C.2008.0029.N
nr. 319
Aard van de procesregel – Burgerlijke zaken – Vordering tot uitlegging.
Artikel 796 Ger.W. sluit niet uit dat wanneer de rechter zijn rechtsmacht nog niet volledig
heeft uitgeput, een vordering tot uitlegging of verbetering met betrekking tot een reeds
door die rechter beoordeeld geschilpunt als tussenvordering kan worden ingesteld bij
conclusie, voor zover de termijnen van hoger beroep of voorziening in cassatie tegen die
beslissing verstreken zijn en waarbij de neerlegging ter griffie van de conclusie als
betekening geldt, overeenkomstig artikel 746 Ger.W.
25 mei 2009
S.2008.0009.N
nr. 341
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Hoedanigheid – Verzekeraar B.A. – Optredend voor verschillende verzekerden.
Een verzekeraar 'burgerlijke aansprakelijkheid' treedt op in een enkele hoedanigheid
wanneer hij, naar aanleiding van een schadegeval, optreedt voor verschillende van zijn
verzekerden. (Artikelen 13 en 17 Gerechtelijk Wetboek.)
29 mei 2009
C.2006.0500.N
nr. 361
Ontvankelijkheid – Orde van Vlaamse Balies – Advocaat – Vordering tot nietigverklaring
– Stagereglement.
De vordering van een op het tableau ingeschreven advocaat van de Orde van Vlaamse
Balies tot nietigverklaring van een bepaling van het stagereglement van deze Orde, is niet
ontvankelijk bij gebrek aan belang, indien hij niet aantoont hoe de regels betreffende de
inschrijving op de lijst van de kandidaat–stagiairs hem persoonlijk en rechtstreeks kunnen
raken (Artikelen 17, 501 en 611 Gerechtelijk Wetboek.)
5 juni 2009
C.2008.0384.N
nr. 376
Ontvankelijkheid – Orde van Vlaamse Balies – Advocaat – Vordering tot nietigverklaring
– Stagereglement – Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel.
De Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel heeft de hoedanigheid en het
belang in de zin van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, om een
vordering in te stellen tot nietigverklaring van het stagereglement van de Orde van
Vlaamse Balies dat door overschrijding van bevoegdheid zou zijn aangetast, tegen de
wetten zou indruisen of op onregelmatige wijze zou zijn aangenomen (Artikelen 17, 18,
495, 496, 499, 500, 501, § 1, en 611 Gerechtelijk Wetboek.)
5 juni 2009
C.2008.0384.N
nr. 376
Strafgerecht – Vrijwillige tussenkomst in hoger beroep – Ontvankelijkheid – Vordering tot
veroordeling van de benadeelde persoon – Vordering tot vrijwaring van de verzekerde –
Verzekeraar.
Wanneer tussen twee partijen geen geding is aangegaan voor de eerste rechter, kan één
van hen, voor de eerste maal in hoger beroep, tegen de andere geen vordering tot
vrijwaring of tot veroordeling instellen (Art. 89, § 5 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst; Art. 812, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
30 september 2009
P.2009.0597.F
nr. 536
Tegenvordering – Verzuim de juiste rechtspleging toe te passen – Schadevergoeding
wegens tergend en roekeloos cassatieberoep – Voorziening in cassatie.
Het verzuim de juiste rechtspleging toe te passen bij het cassatieberoep houdt niet in dat
het cassatieberoep tergend en roekeloos is. (Artikelen 14, 1080 en 1093 Gerechtelijk
Wetboek.)
19 oktober 2009
S.2009.0037.N
nr. 594
Taak van de rechter – Wederzijdse vordering – Beschikkingsbeginsel – Omvang.
Wanneer bij een vordering tot schadevergoeding de eisende partij aanvoert dat de
tegenpartij volledig aansprakelijk is op grond van de door die partij begane fout en de
tegenpartij als repliek aanvoert dat het slachtoffer zelf volledig aansprakelijk is op grond
van de door haar begane fout, vermag de rechter, zonder schending van artikel 1138, 2°
van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het beschikkingsbeginsel of van het recht
van verdediging, de beide partijen gedeeltelijk aansprakelijk te stellen op grond van
respectievelijk door hen begane fouten (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
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16 november 2009

C.2009.0256.N

nr. 667

VREDERECHTER
Toekenning van het uitsluitend genot van de gezinswoning aan één der echtgenoten –
Dringende en voorlopige maatregelen – Aard van de maatregel.
De krachtens artikel 223, eerste en tweede lid, B.W. opgelegde maatregel van uitsluitend
genot van de gezinswoning kan, naargelang van het geval, zijn opgelegd als loutere
bestuursmaatregel of als uitvoering in natura van de hulpverplichting tussen de
echtgenoten tijdens het huwelijk, waarbij er in dit laatste geval, naargelang hetgeen
waarmee de vrederechter rekening heeft gehouden, aanleiding is tot verrekening van dit
genot van de echtgenoot op zijn aandeel in de inkomsten van de onverdeelde goederen en,
ingeval het aandeel van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot in de onverdeelde
inkomsten hoger is dan het genoten voordeel, dit genot in zoverre aanzien wordt als een
voorschot op dit aandeel (Art. 223, eerste en tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
18 mei 2009
C.2007.0517.N
nr. 325

VREEMDE WET
Congolees recht – Congolees Arbeidswetboek – Toepassing – Arbeidsovereenkomst –
Einde – Burgerlijk recht.
De verschillende wijzen waarop een arbeidsovereenkomst volgens het Congolees
Arbeidswetboek beëindigd kan worden, staan er niet aan in de weg dat die overeenkomst
op één van de wijzen bepaald in het burgerlijk recht beëindigd kan worden (Art. 33
Congolees decreet 30 juli 1888.)
12 januari 2009
C.2007.0269.F
nr. 21
Uitlegging – Bevoegdheid van de rechter.
Wanneer de feitenrechter de vreemde wet toepast, moet hij de draagwijdte ervan bepalen
door rekening te houden met de uitlegging die eraan gegeven wordt in het land van
oorsprong
12 januari 2009
C.2007.0269.F
nr. 21
Toepassing van de buitenlandse wet – Taak van de feitenrechter.
De feitenrechter die de buitenlandse wet toepast, dient de draagwijdte ervan te bepalen
door rekening te houden met de interpretatie die eraan gegeven wordt in het land van
oorsprong.
20 april 2009
C.2008.0465.N
nr. 259
Cassatiemiddel – Aangevoerde schending van een vreemde wet – Burgerlijke zaken –
Vereiste vermeldingen.
Het middel dat enkel schending aanvoert van het vreemd recht, maar geen schending van
de verwijzingsregel, is niet ontvankelijk. (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
20 april 2009
C.2008.0465.N
nr. 259
Werking in de tijd – Toepassing.
De rechter die krachtens het Wetboek van Internationaal Privaatrecht een vreemde wet
moet toepassen, moet op de internationale situatie waarvan hij kennisgenomen heeft, de
regel van dat vreemd recht toepassen die deze situatie regelt en moet daarbij rekening
houden met de bepalingen van dat recht die de werking van de wet in de tijd regelen.
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(Artikelen 2 en 16 Wet 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal
privaatrecht.)
21 december 2009
C.2009.0082.F
nr. 772

VREEMDELINGEN
Vrijheidsberoving – Overeenstemming met de wet – Opdracht – Onderzoeksgerechten –
Maatregel tot verwijdering.
De opdracht van de onderzoeksgerechten die met toepassing van art. 72,
Vreemdelingenwet uitspraak doen, is alleen om na te gaan of de tegen een vreemdeling
genomen maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied, in
overeenstemming zijn met de wet; daaruit volgt dat geen onwettigheid kan worden
afgeleid uit het feit alleen dat de administratieve overheid de vreemdeling een
hechtenismaatregel oplegt die bij wet is bepaald, ook al konden er andere minder
dwingende maatregelen worden genomen.
14 januari 2009
P.2008.1787.F
nr. 30
Handhaving van de hechtenis – Terbeschikkingstelling van de regering met het oog op
uitwijzing – Hechtenis om met dwang naar de grens terug te geleiden – Aanvraag van het
statuut van vluchteling – Voorlopige opschorting van de uitwijzingsprocedure –
Onmenselijke en onterende behandeling – Verdrag Rechten van de Mens.
De rechtmatige detentie van een vreemdeling waartegen een uitwijzingsprocedure loopt,
is op zichzelf geen onmenselijke of onterende behandeling; zij is het evenmin wanneer de
lopende uitwijzingsprocedure voorlopig is opgeschort in afwachting van een beslissing
over de aanvraag van die vreemdeling tot toekenning van het statuut van vluchteling
14 januari 2009
P.2008.1787.F
nr. 30
Status van staatloze – Palestijns vluchteling – Organisatie van de Verenigde Naties voor
Hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen – Verblijf buiten een beschermd gebied –
Toepassingsgebied.
Wanneer een Palestijns vluchteling een van de zones, waaronder Libanon, verlaten heeft
waarbinnen de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse
vluchtelingen (UNRWA) haar opdracht vervult, en – zelfs maar tijdelijk – verbleven heeft
in een land waarin de voormelde organisatie haar opdracht niet vervult, geniet die
vluchteling haar bescherming of bijstand niet meer; bijgevolg kan de status van staatloze
hem niet geweigerd worden. (Art. 1, § 2, (i) Verdrag betreffende de status van Staatlozen,
ondertekend op 28 september 1954, te New–York.)
22 januari 2009
C.2006.0427.F
nr. 56
Gevolg – Bevel om het land te verlaten – Bijzonder verblijfsdocument – Hoofdverblijf –
Dringend beroep – Schorsing.
Een vreemdeling die een dringend beroep heeft ingesteld tegen een bevel om het land te
verlaten en die ingevolge de schorsing van dit bevel over een bijzonder verblijfsdocument
beschikt, is het toegelaten voorlopig in het land te verblijven; zijn hoofdverblijf in België
is aldus gedekt door een wettelijk verblijf. (Art. 63/5, eerste en tweede lid Wet van 15 dec.
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen; Art. 113, eerste en tweede lid K.B. 8 okt. 1981.)
20 februari 2009
C.2007.0641.N
nr. 148
Tewerkstelling van buitenlandse werknemers – Arbeidsvergunning – Bloedverwant in de
opgaande lijn, ten laste van een Belg of van zijn echtgenoot en mits hij zich met hem
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vestigt – Vrijstelling.
De vrijstelling van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidsvergunning,
toegekend aan de bloedverwanten in de opgaande lijn, ten laste van een Belgisch
onderdaan of van zijn echtgenoot en mits zij zich met hem vestigen, slaat op de
vreemdeling die bloedverwant is in de opgaande lijn, ten laste van een Belgisch
onderdaan, en niet op de vreemdeling die, omgekeerd, in België kinderen ten laste heeft
die op het grondgebied van het Rijk zijn geboren en waarvan zij de nationaliteit hebben
verworven opdat zij niet staatloos zouden zijn. (Art. 2, 2°, b Wet 30 april 1999
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.)
25 februari 2009
P.2008.1671.F
nr. 156
Wettigheid – Beslissing tot verwijdering met vrijheidsberoving – Delegatie van de
bevoegdheid van de minister aan de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken –
Ministerieel besluit tot delegatie – Advies van de afdeling wetgeving van de Raad van
State – Verplichting tot raadpleging – Normatieve maatregel met algemene draagwijdte –
Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging, verwijdering – Voorwaarde.
De verplichte raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad van State geldt alleen
voor de ontwerpen van besluiten die een normatieve maatregel met algemene draagwijdte
opleveren; het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid
van de minister, inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, dat zich ertoe beperkt aan een welbepaald aantal
ambtenaren een opdracht van bevoegdheid toe te kennen waarvan het principe en de
grenzen bij wet zijn bepaald, houdt geen formulering van een rechtsregel in en is dus niet
onderworpen aan het vormvoorschrift van de voorafgaande raadpleging bij de afdeling
wetgeving van de Raad van State (Art. 3, § 1 Wetten op de Raad van State,
gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
18 maart 2009
P.2009.0257.F
nr. 204
Bevel om het grondgebied te verlaten – Asielaanvraag – Verwerping – Aanvraag van de
machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven.
Noch uit artikel 9, derde lid, van de Vreemdelingenwet noch uit enige andere bepaling
blijkt dat een vreemdeling wiens asielaanvraag is verworpen en aan wie een bevel om het
grondgebied te verlaten ter kennis gebracht is, de machtiging niet mag aanvragen om
langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. (Art. 9, derde lid Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
26 maart 2009
C.2007.0583.F
nr. 218
Cassatieberoep – Vrijheidsberoving – Toepasselijke wetsbepalingen – Rechtsmiddelen.
De wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, die een bijzonder hoofdstuk
wijdt aan het cassatieberoep, heeft artikel 72 Vreemdelingenwet niet gewijzigd; derhalve
is, zelfs na de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis, artikel 72, vierde lid, Vreemdelingenwet, dat bepaalt
dat er wordt gehandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen op de voorlopige
hechtenis, behoudens deze betreffende het bevel tot aanhouding, de onderzoeksrechter,
het verbod van vrij verkeer, de beschikking tot gevangenneming, de voorlopige
invrijheidstelling of de invrijheidstelling onder borgtocht en het inzagerecht in het
administratief dossier, niet van toepassing op het cassatieberoep, dat onderworpen blijft
aan de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering
28 april 2009
P.2009.0545.N
nr. 282
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Cassatieberoep – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Vrijheidsberoving
– Beroep bij de rechterlijke macht – Minister of zijn gemachtigde – Partij in de
rechtspleging – Raadkamer.
Wanneer de vreemdeling met toepassing van art. 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, ingeval 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, ontneemt hem die hoedanigheid niet
(Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
27 mei 2009
P.2009.0737.F
nr. 354
Kamer van inbeschuldigingstelling – Vrijheidsberoving – Beroep bij de rechterlijke macht
– Afzien van cassatieberoep – Openbaar ministerie – Invrijheidstelling.
Het openbaar ministerie kan niet vóór het verstrijken van de termijnen afzien van een
rechtsmiddel waarvan de uitoefening hem bij wet is toevertrouwd.
27 mei 2009
P.2009.0737.F
nr. 354
Toepasselijke bepalingen – Kamer van inbeschuldigingstelling – Vrijheidsberoving –
Beroep bij de rechterlijke macht – Cassatieberoep van de procureur–generaal bij het hof
van beroep.
Het cassatieberoep van de procureur–generaal bij het hof van beroep tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat, krachtens de Vreemdelingenwet, de
invrijheidstelling van een aangehouden vreemdeling beveelt, wordt geregeld door de
bepalingen van het Wetboek van Strafvordering; deze bepalingen beperken het recht van
het openbaar ministerie om cassatieberoep in te stellen niet tot het geval waarin het hoger
beroep heeft ingesteld (Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
27 mei 2009
P.2009.0737.F
nr. 354
Verzuim – Toekenning – Maatschappelijke hulp – Illegaal verblijf – Minderjarig kind –
Onderhoudsplicht – Huisvesting in een federaal opvangcentrum – Geïndividualiseerd
opvangproject – Voorwaarde – Ouders – Aanvaarding.
Alleen het federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers heeft tot opdracht
materiële hulp, met inbegrip van huisvesting, te verstrekken en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn moet het Agentschap pas op de hoogte brengen dat de aanvrager
die hulp kan genieten indien deze zich ertoe verbonden heeft de huisvesting in een
federaal opvangcentrum te aanvaarden (Art. 57, § 2, eerste en tweede lid Organieke Wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Artikelen 4,
tweede lid, en 7 K.B. 24 juni 2004.)
15 juni 2009
S.2008.0057.F
nr. 407
Huwelijk – Vaststelling – Turks onderdaan – Onderdaan van de Europese Unie – Recht
op verblijf – Vereiste titels.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is niet naar recht verantwoord
wanneer het beslist dat het huwelijk van een Turks onderdaan met een Pools onderdaan,
eerstgenoemde het recht verleent om in België te verblijven, zonder dat het vaststelt dat
hij als echtgenoot van een burger van de Unie, aanspraak kon maken op één van de titels
die vereist zijn om het recht op verblijf van het familielid van die burger te
rechtvaardigen. (Artikelen 40bis en 41 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot
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het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
17 juni 2009
P.2009.0841.F
nr. 413
Redengeving – Weigering – Aanvraag van machtiging tot verblijf wegens buitengewone
omstandigheden – Kennisgeving achteraf – Beslissing tot verwijdering.
Uit het feit dat de beslissing tot verwijdering van het grondgebied en vrijheidsberoving
van een vreemdeling, geen melding maakt van een beslissing tot weigering van de
machtiging tot verblijf om buitengewone redenen, waarvan nà de vrijheidsberoving
kennis is gegeven, kan geen miskenning van de regels betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen worden afgeleid. (Artikelen 9bis, § 1, en 62 Wet
van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen.)
17 juni 2009
P.2009.0798.F
nr. 412
Vrijheidsberoving – Overeenstemming met de wet – Opdracht – Onderzoeksgerecht –
Verwijderingsmaatregel – Opportuniteit.
Het onderzoeksgerecht moet krachtens artikel 72, tweede lid, Vreemdelingenwet, alleen
nagaan of de tegen de vreemdeling genomen maatregel tot vrijheidsberoving met het oog
op terugleiding naar de grens en uitwijzing, overeenkomstig de wet is gewezen, zonder
uitspraak te mogen doen over de opportuniteit ervan, ook niet door te verwijzen naar een
andere beslissing in een andere rechtspleging (Art. 72, tweede lid Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
23 juni 2009
P.2009.0844.N
nr. 434
Kamer van inbeschuldigingstelling – Vrijheidsberoving – Arrest dat de invrijheidstelling
beveelt – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Ontvankelijkheid – Toepasselijke
wetsbepalingen – Rechtsmiddelen.
De ontvankelijkheid van het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, met toepassing van de artikelen 71 en 72
Vreemdelingenwet, de invrijheidstelling beveelt van de vreemdeling tegen wie een
maatregel van vrijheidsberoving is genomen, wordt geregeld door de bepalingen van het
Wetboek van Strafvordering en niet door de Voorlopige Hechteniswet (Art. 373 Wetboek
van Strafvordering; Artikelen 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
23 juni 2009
P.2009.0844.N
nr. 434
Toepasselijkheid – Toegang tot het grondgebied – Verblijf, vestiging en verwijdering van
een vreemdeling – Artikel 6, E.V.R.M. – Beslissingen.
De beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van een vreemdeling, hebben geen betrekking op het vaststellen van diens
burgerlijke rechten en verplichtingen en bepalen niet de gegrondheid van een tegen hem
ingestelde strafvervolging, zodat artikel 6 E.V.R.M. er niet op van toepassing is (Art. 6
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
23 juni 2009
P.2009.0844.N
nr. 434
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Artikel 7 – Richtlijn 2005/85 van de Raad van 1 december 2005 – Indienen van een
asielaanvraag in België – Verzoek aan België om uitlevering van de kandidaat–
vluchteling.
Artikel 7.2 richtlijn 2005/85 van de Raad van 1 december 2005 betreffende
minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van
de vluchtelingenstatus, beoogt geen algemeen verbod op uitlevering van iedere
kandidaat–vluchteling waarvan alleen met een specifieke bepaling mag worden
afgeweken; door limitatief de dwingende redenen op te sommen waarom uitlevering niet
kan worden toegestaan en daarbij niet het indienen van een asielverzoek te vermelden,
voert de Uitleveringswet van 15 maart 1874, gewijzigd door die van 15 mei 2007, de
uitzondering in die bij artikel 7.2 van de richtlijn is toegestaan.
24 juni 2009
P.2009.0355.F
nr. 436
Verwerping – Beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te
verlaten – Beroep – Nieuwe beslissing.
De schorsende werking van de beroepen bedoeld in de artikelen 63/3, eerste lid, en 57/11,
§ 1, derde lid, Vreemdelingenwet, zoals die artikelen door het arbeidshof zijn toegepast,
op de maatregelen tot verwijdering van het grondgebied, die t.a.v. de vreemdeling zijn
genomen op grond van de feiten die tot de betwiste beslissing hebben geleid, impliceert
niet dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat samen met een dergelijke beslissing
is gegeven, alleen al door de verwerping van het beroep opnieuw uitwerking krijgt. Het
nieuwe bevel om het grondgebied te verlaten, dat na de beslissing tot verwerping van het
beroep ter kennis wordt gebracht, vervangt, t.g.v. dat nieuwe onderzoek, het bevel om het
grondgebied te verlaten dat samen met de betwiste beslissing werd gegeven en dat deze
beslissing niet zomaar bevestigt (Artikelen 63/3, eerste lid, en 57/11, § 1, derde lid Wet
van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen; Art. 77, tweede lid K.B. 8 okt. 1981.)
29 juni 2009
S.2008.0114.F
nr. 449
Bevel om het grondgebied te verlaten – Onwettig verblijf – Vrijheidsberovende maatregel
– Terugwijzing en uitzetting – Toepassingsgebied – Verbod.
Behalve wanneer hij de veiligheid van het land ernstig heeft geschaad, betreft het verbod
op terugwijzing of uitzetting uit het Rijk, van de vreemdeling die niet werd veroordeeld
tot een gevangenisstraf van vijf jaar of meer en die het ouderlijk gezag als ouder of voogd
uitoefent of die voldoet aan de onderhoudsverplichting die opgelegd is door artikel 203
B.W. ten aanzien van minstens één kind dat op regelmatige wijze in België verblijft, de
besluiten van terugwijzing en uitzetting die in artikel 20 Vreemdelingenwet zijn bedoeld,
maar is het niet toepasselijk op de vrijheidsberovende maatregel die tegen de vreemdeling
op grond van artikel 7 van deze wet is genomen. (Artikelen 7, 20 en 21, § 2, 2° Wet van
15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.)
22 juli 2009
P.2009.1050.F
nr. 459
Vrijheidsberoving – Antwoord op conclusies – Toepasselijke wetsbepalingen –
Onderzoeksgerechten – Rechtsmiddelen.
Artikel 23, 4°, Voorlopige Hechteniswet 1990 is niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een hoger beroep tegen een
vrijheidsberovende maatregel die genomen is met het oog op de verwijdering van een
vreemdeling (Art. 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Art.
72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
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4 augustus 2009

P.2009.1163.N

nr. 461

Vrijheidsberoving – Antwoord op conclusies – Toepasselijke wetsbepalingen –
Onderzoeksgerechten – Rechtsmiddelen.
Artikel 6.1 E.V.R.M., noch de artikelen 148 en 149 Grondwet zijn van toepassing op de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een ten aanzien van een
vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving (Art. 149 Grondwet
1994; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
4 augustus 2009
P.2009.1130.N
nr. 460
Vrijheidsberovende maatregel – Centrum gelegen op het Belgisch grondgebied –
Tenuitvoerlegging – Gelijkstelling – Hechtenis.
Uit de artikelen 1 en 4 K.B. 2 augustus 2002, gewijzigd door dat van 8 juni 2009, blijkt
dat de centra, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken en ingericht voor de opvang
van de personen tegen wie een vrijheidsberovende maatregel is uitgevaardigd, plaatsen
zijn in het Rijk die met welbepaalde aan de grens gelegen plaatsen werden gelijkgesteld.
(Art. 74–5, § 2 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; Artikelen 1 en 4 K.B. 8 juni
2009 tot wijziging van het K.B. 2 aug. 2002.)
25 augustus 2009
P.2009.1235.F
nr. 464
Beroep bij de rechterlijke macht – Bevel om het grondgebied te verlaten – Omvang van
het toezicht – Onderzoeksgerechten – Maatregel van vrijheidsberoving.
Krachtens art. 72, tweede lid, Vreemdelingenwet, gaan de onderzoeksgerechten na of de
maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied in
overeenstemming zijn met de wet, zonder zich te mogen uitspreken over hun gepastheid;
door de rechter te verbieden uitspraak te doen over de opportuniteit, heeft de wet hem
alleen de bevoegdheid toegekend om de werkelijke toedracht en de juistheid van de door
de administratieve overheid aangevoerde feiten na te gaan
4 november 2009
P.2009.1457.F
nr. 638
Bevel om het grondgebied te verlaten – Voorwaarden – Risico op vluchten – Maatregel
van vrijheidsberoving.
De maatregel van vrijheidsberoving die op grond van art. 7, eerste, tweede en derde lid,
Vreemdelingenwet, is bevolen, houdt in dat de persoon op wie hij van toepassing is, in het
Rijk verblijft zonder in het bezit te zijn van de vereiste documenten, en kan worden
bevolen in de gevallen waarin de minister of zijn gevolmachtigde het nodig achten de
betrokkene zonder verwijl naar de grens terug te geleiden; de voormelde wettelijke
bepaling noch enige andere bepaling doen de inhechtenisneming van de vreemdeling,
wiens verwijdering nodig wordt geacht en die weigert daarop in te gaan, afhangen van de
verplichting voor de overheid om het bestaan vast te stellen van het gevaar dat hij zal
vluchten indien hij in vrijheid werd gelaten gedurende de tijdspanne waarin de
gedwongen repatriëring wordt georganiseerd.
4 november 2009
P.2009.1457.F
nr. 638
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VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING
Nalatenschap – Langstlevende echtgenoot – Aard van het goed – Verwijzing naar een
notaris – Vordering tot omzetting van het vruchtgebruik – Onroerend goed.
De rechter die de vordering van de langstlevende echtgenoot of een van de blote eigenaars
tot omzetting van het vruchtgebruik op een onroerend goed, waarvan de blote eigendom
behoort aan de afstammelingen van de vooroverleden echtgenoot, zijn geadopteerde
kinderen of aan de afstammelingen van deze, bij gebreke van overeenstemming, geheel of
ten dele toewijst, kan de partijen naar een notaris verwijzen, om die omzetting te laten
plaatshebben volgens de door de wet omschreven procedure, ongeacht of dit onroerend
goed bij het openvallen van de nalatenschap het gezin tot voornaamste woning diende
(Artikelen 1207 tot 1225 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 745quater, § 1, eerste lid en §
4, en 745sexies, § 2 Burgerlijk Wetboek.)
3 april 2009
C.2007.0455.N
nr. 236

WEGEN
Buurtwegen – Onmogelijkheid tot verjaren – Algemene rooi– en afpalingsplannen –
Openbaar gebruik – Voorwaarde.
Het openbaar gebruik dat de verjaring belet van de buurtwegen, zoals ze worden erkend
en gehandhaafd ingevolge de algemene rooi– en afpalingsplannen, impliceert het gebruik
van de buurtweg volgens het traject bepaald in de Atlas der buurtwegen (Art. 12 Wet 10
april 1841.)
7 mei 2009
C.2007.0277.F
nr. 298
Tijdstip – Gemeenteweg – Inlijving – Grote wegen – Kleine wegen – Kruising met een
spoorweg.
De inlijving van het gedeelte van de gemeenteweg bij de spoorweg op de plaats waar hij
ermee kruist, vindt plaats vanaf het tijdstip waarop hij zijn nieuwe bestemming krijgt
(Art. 1 Wet 25 juli 1891 houdende herziening der wet van 15 april 1843, op de politie der
spoorwegen; Art. 10, § 1, zesde lid Wet 6 feb. 1987.)
2 oktober 2009
C.2007.0480.F
nr. 546
Gemeenteweg – Grote wegen – Kleine wegen – Kruising met een spoorweg in aanleg.
Aangezien de grote wegen voorrang hebben op de gemeentewegen, op de plaats waar zij
kruisen met een spoorweg in aanleg, verliest de gemeenteweg, door het feit zelf van zijn
nieuwe bestemming, zijn oorspronkelijk karakter en maakt hij volledig deel uit van de
spoorweg waarbij hij wordt ingelijfd (Art. 1 Wet 25 juli 1891 houdende herziening der
wet van 15 april 1843, op de politie der spoorwegen; Art. 10, § 1, zesde lid Wet 6 feb.
1987.)
2 oktober 2009
C.2007.0480.F
nr. 546
Aard – Gemeenteweg – Grote wegen – Kleine wegen – Kruising met een spoorweg in
aanleg – Radiodistributie– en teledistributienetten – Openbare overheid – Bevel tot
verplaatsing.
Het bevel van de openbare overheid om een installatie te verplaatsen op de plaats waar de
spoorweg in aanleg kruist met de gemeenteweg behoort tot de handelingen die aan dit
gedeelte van de gemeenteweg zijn nieuwe bestemming geven (Art. 1 Wet 25 juli 1891
houdende herziening der wet van 15 april 1843, op de politie der spoorwegen; Art. 10, §
1, zesde lid Wet 6 feb. 1987.)
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2 oktober 2009

C.2007.0480.F

nr. 546

Aard – Gemeente – Openbare weg – Grens – Beveiligingsplicht.
De verplichting voor een gemeente om enkel voldoende veilige wegen voor het verkeer
open te stellen en om ieder abnormaal gevaar, ongeacht of het verborgen dan wel
zichtbaar is, door de passende maatregelen te voorkomen, houdt geen resultaatverbintenis
in (Art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
6 november 2009
C.2008.0537.F
nr. 643

WEGVERKEER
WEGVERKEERSWET
Stukken waarop het Hof vermag acht te slaan – Redengeving – Veroordeling – Besturen
van een voertuig op de openbare weg niettegenstaande vervallenverklaring van het recht
tot sturen – Niet–vermelding van de datum van de kennisgeving door het openbaar
ministerie aan de veroordeelde – Toetsing van de wettigheid van de veroordeling – Hof
van Cassatie.
Om regelmatig met redenen te zijn omkleed, moet het vonnis dat de bestuurder van een
voertuig veroordeelt wegens rijden op de openbare weg niettegenstaande
vervallenverklaring van het recht tot sturen, het bestaan vaststellen van een in kracht van
gewijsde gegane gerechtelijke beslissing tot vervallenverklaring en moet het de duur
ervan vermelden, alsook de dag van de kennisgeving die bij art. 40 Wegverkeerswet is
bepaald (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 48 Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
14 januari 2009
P.2008.1398.F
nr. 29
Rechtspleging – Immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel – Opheffing
van de maatregel – Rechtsmiddelen.
De opheffing van de immobilisering van het voertuig als beveiligingsmaatregel
bijtoepassing van artikel 58bis, Wegverkeerswet is een specifieke rechtspleging die
afwijkt van en niet verenigbaar is met de rechtspleging op verzoekschrift tot opheffing
van een opsporingshandeling met betrekking op goederen geregeld door artikel 28sexies,
Wetboek van Strafvordering; tegen een beslissing op grond van artikel 58bis,
Wegverkeerswet staat geen hoger beroep open en bijaldien ook geen cassatieberoep tegen
een in hoger beroep genomen beslissing
20 januari 2009
P.2008.1434.N
nr. 49
Uitsluiting – Verkeerslichten – Voorrang – Verkeersregels – Verkeersteken.
Uit artikel 6.2 van het Wegverkeersreglement volgens hetwelk de verkeerstekens enkel
boven de verkeersregels gaan wanneer het verkeer door verkeerslichten wordt geregeld,
volgt dat artikel 19.3.3° en de daaruit voortvloeiende voorrang niet van toepassing is,
zelfs niet wanneer er twijfel bestaat over de kleur van de lichten. (Artikelen 6 en 19.3.3°
K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
29 januari 2009
C.2007.0616.F
nr. 74
Verkeerslichten – Artikel 61.1.1° en 2 – Naar links afslaande bestuurder – Tegenligger
die het verkeerslicht voorbijrijdt – Voorrang.
De bestuurder die op een kruispunt naar links afslaat, mag zijn voertuig in beweging
brengen wanneer hij ziet dat de verkeerslichten voor de tegenliggers ofwel op rood ofwel
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op oranjegeel gesprongen zijn, mits de voertuigen die het kruispunt naderen op voldoende
veilige wijze kunnen stoppen. (Artikelen 19.3.3° en 61.1.2° en 3° K.B. van 1 dec. 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
29 januari 2009
C.2007.0616.F
nr. 74
Wetens een motorvoertuig toevertrouwen aan een persoon zonder rijbewijs.
De terbeschikkingstelling van het motorvoertuig aan een persoon die niet voorzien is van
het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs, vereist voor het besturen van dit voertuig,
die in artikel 32 Wegverkeerswet strafbaar wordt gesteld, vereist niet dat de eigenaar of de
houder ervan, zelf de sleutels aan deze persoon overhandigt of deze uitdrukkelijk verzoekt
te rijden; wordt eveneens geacht toevertrouwd te zijn aan die persoon, het voertuig dat
deze gebruikt met de onmiskenbare, zelfs stilzwijgende, toestemming die wetens door de
eigenaar of de houder ervan is verleend. (Art. 32 Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
4 februari 2009
P.2008.1466.F
nr. 91
Vervallenverklaring van het recht tot sturen – Vervallenverklaring als straf –
Veroordeling wegens een verkeersongeval te wijten aan het personnlijk toedoen van de
dader – Veroordeling uitgesproken wegens doding of verwonding – Te wijten aan het
persoonlijk toedoen van de dader.
Krachtens artikel 38, § 1, 2°, Wegverkeerswet, kan de rechter iemand vervallen verklaren
van het recht tot sturen, wanneer hij die persoon veroordeelt wegens een aan diens
persoonlijk toedoen te wijten verkeersongeval en de veroordeling wordt uitgesproken
wegens doding of verwonding; om het ongeval toe te schrijven aan het persoonlijk
toedoen van de dader is niet vereist dat die zelf het betrokken voertuig zou hebben
bestuurd, noch dat zijn fout de enige oorzaak van de schade zou zijn (Art. 38, § 1, 2°
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968.)
4 februari 2009
P.2008.1466.F
nr. 91
Verkeersovertreding – Onopzettelijke doding of verwondingen veroorzaakt door een
verkeersovertreding – Verjaring van de strafvordering – Onopzettelijke doding of
verwondingen – Fout.
Wanneer een beklaagde wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding of verwondingen
veroorzaakt door een verkeersovertreding, verbiedt de verjaring van de desbetreffende
strafvordering niet dat de rechter, die vaststelt dat het in de artikelen 418 e.v. Sw.
bedoelde wanbedrijf op zichzelf niet is verjaard, de feiten die het verjaarde misdrijf
opleveren, in aanmerking neemt als de in de voormelde bepalingen strafbaar gestelde fout.
(Artikelen 418 tot 420 Strafwetboek.)
4 februari 2009
P.2008.1466.F
nr. 91
Bijzondere wettelijke bewijswaarde – Voorafgaande opleiding – Materiële
bewijsmiddelen opgeleverd door automatisch werkende toestellen, in aanwezigheid van
een bevoegde persoon – Voorwaarde – Vaststellingen.
De bijzondere wettelijke bewijswaarde die geldt zolang het tegendeel niet is bewezen,
welke bij wet is toegekend aan de vaststellingen die, met betrekking tot overtredingen van
de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, steunen op materiële bewijzen die door
automatisch werkende toestellen, in aanwezigheid van een bevoegde persoon, zijn
opgeleverd, is niet onderworpen aan de voorwaarde dat de voormelde bevoegde persoon
een theoretische en praktische opleiding heeft gekregen bij de fabrikant van het gebruikte
radartoestel, met een getuigschrift van die fabrikant als bewijs (Art. 62, eerste, tweede en
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vierde lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
11 maart 2009
P.2008.1595.F
nr. 191
Recht van verdediging – Bijzondere wettelijke bewijswaarde – Processen–verbaal van de
bevoegde personen – Tegenbewijs.
De processen–verbaal die in artikel 62, eerste en tweede lid, Wegverkeerswet, zijn
bedoeld, kunnen met tegenbewijzen worden bestreden, hetzij door geschrift hetzij door
getuigen, indien de rechtbank het geraden oordeelt ze toe te laten; het recht om het bewijs
van het tegendeel te leveren wordt niet miskend door het feit alleen dat het dossier dat de
bodemrechter wordt voorgelegd, inzake de overtredingen die met behulp van een
automatisch werkend toestel in aanwezigheid van een bevoegd persoon zijn vastgesteld,
geen beschrijving bevat van de door die persoon gevolgde opleiding en evenmin het
volledige technische dossier van het gebruikte toestel (Art. 62, eerste en tweede lid
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968; Art. 154, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
11 maart 2009
P.2008.1595.F
nr. 191
Verval van de strafvordering tegen betaling van een som.
De betaling door de overtreder van de som die met toepassing van art. 65, § 1,
Wegverkeerswet, wordt geïnd, doet de strafvordering vervallen, tenzij het openbaar
ministerie binnen de maand, te rekenen vanaf de dag van betaling, de betrokkene kennis
geeft van zijn voornemen die vordering in te stellen. (Art. 65, § 2 K.B. van 1 dec. 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
10 juni 2009
P.2009.0854.F
nr. 395
Aard – Vervallenverklaring van het recht tot sturen – Sturen in staat van dronkenschap of
soortgelijke staat – Straf.
Het verval van het recht tot het besturen van een voertuig, opgelegd aan diegene die op
een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met
het oog op scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke
staat met name ten gevolge van drugs of van geneesmiddelen, is geen hoofdstraf maar
enkel een bijkomende straf, ook al voorziet artikel 35 Wegverkeerswet in een verplichte
vervallenverklaring. (Art. 35 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
29 september 2009
P.2009.0467.N
nr. 533
Overtreding van de verplichting de identiteit van de bestuurder mee te delen.
De overtreding van de meldingsplicht bedoeld in artikel 67terWegverkeerswet is niet
afhankelijk van het voorafgaande bewijs dat er een overtreding op deze wet of haar
uitvoeringsbesluiten is begaan
27 oktober 2009
P.2009.0778.N
nr. 620
Tijdstip – Bloedproef – Informatie over het recht op een tweede analyse – Analyse –
Kennisgeving van de uitslagen.
De verplichting om de persoon van wie het bloed werd afgenomen, kennis te geven van
zijn recht om een tweede analyse te laten verrichten, dient niet op het ogenblik van de
bloedproef te gebeuren, maar wel bij de kennisgeving achteraf van de uitslagen van de
analyse. (Art. 9, derde lid K.B. 10 juni 1959.)
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9 december 2009

P.2009.1116.F

nr. 731

Bloedproef – Vermoedelijke dader van een verkeersongeval.
Uit artikel 63, § 1, 2°, Wegverkeerswet, en de bepalingen waarnaar het verwijst, volgt dat
de vermoedelijke dader van een verkeersongeval, ook als hij één van de slachtoffers is,
een bloedproef moet ondergaan wanneer hij zich blijkbaar in een toestand van
alcoholintoxicatie of dronkenschap bevindt en noch de ademtest noch de ademanalyse
uitgevoerd konden worden.
9 december 2009
P.2009.1116.F
nr. 731
Wettigheid – Opsporing van radardetector – Gebruik van radardetector–detector –
Artikel 62bis.
De opsporing van radardetectoren door de politiediensten middels het gebruik van een
radardetector–detector is strijdig noch met Richtlijn 1999/5/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en
telecommunicatie–eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit,
noch met de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (Art. 1.5
Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999
betreffende radioapparatuur en telecommunuciatie–eindapparatuur en de wederzijdse
erkenning van hun conformiteit; Art. 34, 1° Wet 13 juni 2005.)
22 december 2009
P.2009.1306.N
nr. 780

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01–12–1975
Toepasselijke regels – Samenlopende wegen voorzien van het verkeersteken B1 of B5.
Wanneer samenlopende wegen voorzien zijn van het verkeersteken B1 (omgekeerde
driehoek) of B5 (Stop), bepaalt de wetgeving inzake het wegverkeer geen voorrang tussen
die wegen, zodat op dat kruispunt de algemene voorrangsregels gelden (Artikelen
19.3.2°.a) en 19.3.3° K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer.)
12 februari 2009
C.2007.0626.F
nr. 118
Draagwijdte – Verandering van richting.
De bestuurder die naar links wil afslaan, die zijn voornemen duidelijk en tijdig genoeg
kenbaar heeft gemaakt en zich naar links heeft begeven, moet niet meer, alvorens de
beweging met matige snelheid uit te voeren, zich ervan vergewissen of een bestuurder
hem links poogt in te halen (Art. 19.1 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer.)
11 maart 2009
P.2008.1520.F
nr. 189
Verbod om het verkeer te hinderen of onveilig te maken – Toepassingsgebied.
Uit de artikelen 1 en 7.1 van het Wegverkeersreglement volgt dat het bij artikel 7.1 van
het Wegverkeersreglement opgelegde verbod om het verkeer te hinderen of onveilig te
maken, van toepassing is op alle gebruikers van de openbare weg, en alleen op hen
(Artikelen 1 en 7.1 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer; zoals van toepassing voor de wijziging bij K.B. 4 april 2003.)
8 juni 2009
C.2008.0437.N
nr. 378
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ALLERLEI
Technische eisen voertuigen – Quad – Richtingaanwijzers.
Een quad moet voorzien zijn van richtingsaanwijzers. (Art. 2, § 3bis, tweede lid K.B. 15
maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen; Artikelen
1, 2, en 13.6, § 2 K.B. 10 okt. 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.)
20 oktober 2009
P.2009.0728.N
nr. 595
Wettigheid – Opsporing van radardetector – Gebruik van radardetector–detector.
De opsporing van radardetectoren door de politiediensten middels het gebruik van een
radardetector–detector is strijdig noch met Richtlijn 1999/5/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en
telecommunicatie–eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit,
noch met de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (Art. 1.5
Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999
betreffende radioapparatuur en telecommunuciatie–eindapparatuur en de wederzijdse
erkenning van hun conformiteit; Art. 34, 1° Wet 13 juni 2005.)
22 december 2009
P.2009.1306.N
nr. 780

WERKLOOSHEID
RECHT OP UITKERING
Uitsluiting – Toekenningsvoorwaarden – Vrijwillige verlating van een betrekking –
Vrijwillige verlating van een betrekking om een kind op te voeden.
Artikel 55, 4°, Werkloosheidsbesluit, legt een uitsluitingsmaatregel op aan de werknemer
die de voorwaarden tot toekenning van de werkloosheidsuitkeringen niet vervult, maar
vormt geen voorwaarde tot toekenning van die uitkeringen in de zin van artikel 29, § 2,
1°, a), van datzelfde koninklijk besluit. (Artikelen 55, 4° en 29, § 2, 1°, a) K.B. 25 nov.
1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
23 februari 2009
S.2008.0105.F
nr. 150
Vergoeding – Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap – Tijdelijke ongeschiktheid –
Toepasselijke regeling – Arbeidsongeval – Werkzoekende – Ziekte– en
invaliditeitsverzekering – Gevolg – Werknemer.
De
werkzoekende,
die
tewerkgesteld
wordt
door
een
plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap en die getroffen wordt door een arbeidsongeval, heeft geen
recht op de prestaties van de ziekte– en invaliditeitsverzekering, maar wel op die van de
verzekeringsmaatschappij, die dezelfde bescherming als die van de Arbeidsongevallenwet
waarborgt. (Artikelen 61, § 1, eerste lid, en 79, § 10, derde lid K.B. 25 nov. 1991
betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid; Art. 136, § 2, 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.)
23 maart 2009
S.2008.0122.F
nr. 212
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Wachtuitkeringen – Verbintenis – Werkloosheidsuitkering – Uitkeringen – Schriftelijke
overeenkomst – Ontzegging – Al dan niet vergelijkbare situatie – Arbeidsmarkt – Jonge
werknemer – Niet–naleving – Beschikbaarheid – Werkloze.
Hoewel het Werkloosheidsbesluit in verschillende voorwaarden voorziet waaronder
voltijdse werknemers op werkloosheidsuitkeringen en jonge werknemers op
wachtuitkeringen recht hebben, wordt elke vergelijking tussen die twee categorieën van
werknemers niet uitgesloten door het onderscheid dat in die bepalingen wordt gemaakt,
wanneer het de bedoeling is om de gevolgen van de niet–naleving van de in een
activeringscontract aangegane verbintenissen te onderzoeken (Artikelen 10 en 11
Grondwet 1994; Artikelen 30, 36 en 59quinquies, § 6, eerste en tweede lid K.B. 25 nov.
1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
9 november 2009
S.2008.0120.F
nr. 648

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
ALGEMEEN
Dwingende wet – Medische Raad – Beheerder – Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting –
Advies – Ziekenhuis.
De beheerder moet, in het kader van het door de wet beoogde doel, het advies van de
medische raad inwinnen over de afzetting van ziekenhuisgeneesheren, behalve in geval
van afzetting om dringende reden; die regel is een dwingende bepaling in het voordeel
van de ziekenhuisgeneesheren (Artikelen 124, 125, eerste lid, 7°, en 126, § 1
Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
9 februari 2009
C.2007.0348.F
nr. 103
Dwingende wet – Verjaring – Burgerlijke stuiting – Dagvaarding voor het gerecht –
Burgerlijke zaken – Bevel tot betaling – Stuiting.
De regel volgens welke een dagvaarding voor het gerecht of een bevel tot betaling,
betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, een burgerlijke stuiting
van de verjaring vormen, raakt de openbare orde niet en is evenmin van dwingend recht
(Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
11 mei 2009
S.2008.0100.F
nr. 309
Strafwet – Wettigheidsbeginsel – Latere strafwet die de op een geval van toepassing
zijnde strafwet onnauwkeurig – Vereiste – Strafzaken.
Het wettigheidbeginsel in strafzaken, dat vereist dat de strafwet wordt geformuleerd in
bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop hij een gedrag
aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is, wordt niet miskend enkel
doordat op het ogenblik van de uitspraak een latere wet de strafwet onnauwkeurig heeft
geherformuleerd (Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14 Grondwet 1994; 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.)
2 juni 2009
P.2009.0071.N
nr. 366
Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Omzendbrief die niet in het Belgisch Staatsblad
werd gepubliceerd – Burgerlijke zaken.
De schending van een omzendbrief, die niet in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd,
levert voor de overheid die hem heeft uitgevaardigd geen grond tot cassatie op. (Art. 1080
Gerechtelijk Wetboek.)
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7 september 2009

C.2008.0421.N

nr. 480

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
Verjaring – Aanvang – Burgerlijke zaken – Wet die een kortere verjaringstermijn invoert
– Recht ontstaan vóór de inwerkingtreding van de wet.
Wanneer in burgerlijke zaken, een wet voor de verjaring van de vordering een kortere
termijn bepaalt dan die gesteld door de vorige wet en het betrokken recht voor de
inwerkingtreding van de nieuwe wet is ontstaan en de wetgever geen bijzondere regel van
inwerkingtreding heeft bepaald, begint de nieuwe verjaringstermijn ten vroegste met de
inwerkingtreding van de nieuwe wet te lopen, weze het dat dit een eerder ingetreden
verjaring overeenkomstig de oude regel niet zal verhinderen (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
30 januari 2009
C.2006.0234.N
nr. 79
Werking in de ruimte – Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur – Werking in de tijd – Waals decreet van 30 april 1990 tot instelling van
een belasting op het lozen van industrieel en huishoudelijk afvalwater – Waalse
intercommunales – Toepassing.
Het Waalse decreet van 30 april 1990 tot instelling van een belasting op het lozen van
industrieel en huishoudelijk afvalwater is niet van toepassing op de Waalse
intercommunales, aangezien artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de
intercommunales luidens hetwelk, onverminderd de bestaande wetsbepalingen, de
intercommunales vrijgesteld zijn van alle belastingen ten gunste van de Staat, evenals van
alle belastingen ingevoerd door de provincies, de gemeenten of enig andere
publiekrechtelijke persoon, van kracht blijft (Art. 26 Decr.W.Gew. 30 april 1990.)
5 februari 2009
C.2007.0452.F
nr. 94
Ontvankelijkheid – Wet Strafuitvoering – Termijn cassatieberoep – Vormvoorwaarden
cassatieberoep – Artikel 97, Wet Strafuitvoering – Wet 6 februari 2009 – Werking in de
tijd – Toepassing.
Behoudens andersluidende bepaling is een nieuwe wet tot verlenging van de
cassatietermijnen onmiddellijk toepasselijk op de uitspraken van vóór de
inwerkingtreding van de nieuwe wet, op voorwaarde dat de cassatietermijn, volgens de
oude wet, niet verstreken was; die wet vindt echter geen onmiddellijke toepassing indien
ze niet louter de cassatietermijn verlengt doch ook de vormvoorwaarden voor het instellen
van het cassatieberoep wijzigt
7 april 2009
P.2009.0399.N
nr. 247
Aard – Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle over de toepassing van de
bijzondere opsporingsmethoden – Wet van 16 januari 2009 – Gevolg – Onderzoek in
strafzaken.
De wet van 16 januari 2009 tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416
van het Wetboek van Strafvordering, regelt de controle op de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie, door de bevoegdheid ter zake van de kamer
van inbeschuldigingstelling uit te breiden en is als dusdanig een wet betreffende de
bevoegdheid en de rechtspleging die, bij ontstentenis van andersluidende bepaling, vanaf
haar inwerkingtreding onmiddellijk van toepassing is op de hangende rechtsplegingen
waarin nog geen beslissing over de zaak zelf is genomen. (Artikelen 189ter, 235ter,
335bis en 416 Wetboek van Strafvordering.)
12 mei 2009
P.2009.0568.N
nr. 313
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In de tijd opeenvolgende wetten – Artikel 2, Sw. – Strafzaken.
Artikel 2, Strafwetboek verbiedt aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten
nadele van de beklaagde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het
plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft
19 mei 2009
P.2008.1164.N
nr. 327
Huisjesmelkerij – Feiten gepleegd onder vigeur van artikel 77bis, § 1, Vreemdelingenwet
– Feiten op het ogenblik van de uitspraak strafbaar gesteld door artikel 433decies en
433terdecies, Sw. – Wet die de hoofdgevangenisstraf vermindert, de boete verhoogt en
een nieuwe bijkomende straf voorziet – Werking in de tijd.
Artikel 433decies, Strafwetboek, dat de voor het misdrijf "huisjesmelkerij" bepaalde
hoofdgevangenisstraf vermindert, is minder streng dan het vroegere artikel 77bis, § 1,
Vreemdelingenwet, zonder dat rekening moet worden gehouden met de door artikel
433decies, Strafwetboek ingevoerde verplichte vermenigvuldiging van de geldboete met
het aantal slachtoffers en met de door artikel 433terdecies, Strafwetboek ingevoerde
mogelijkheid van bijzondere verbeurdverklaring van de tegenwaarde van het goed
19 mei 2009
P.2008.1164.N
nr. 327
In de tijd opeenvolgende wetten – Artikel 2, Sw. – Opdracht van de rechter – Strafzaken.
Op grond van artikel 2, tweede lid, Strafwetboek dient de rechter die vaststelt dat de feiten
volgens de oude wet een misdrijf vormen, vooreerst te onderzoeken of de nieuwe wet aan
de onder de oude wet als misdrijf omschreven gedraging niet haar strafbaar karakter
ontneemt of de strafbaarstelling ervan niet beperkt door de bestanddelen ervan te
wijzigen, om vervolgens de wet die de meest gunstige straf inhoudt, toe te passen
19 mei 2009
P.2008.1164.N
nr. 327
In de tijd opeenvolgende wetten – Toepassing van de meest gunstige straf – Bepaling van
de respectieve zwaarte van de straffen – Criterium – Strafzaken – Gewijzigde straf.
Wanneer twee wetten zowel hoofdgevangenisstraffen, als geldboeten en bijkomende
straffen bepalen en de maat van de hoofdgevangenisstraffen verschilt, worden voor de
bepaling van de respectieve zwaarte van de straffen enkel de hoofdgevangenisstraffen in
aanmerking genomen
19 mei 2009
P.2008.1164.N
nr. 327
In de tijd opeenvolgende wetten – Nieuwe wet die de hoofdgevangenisstraf vermindert, de
geldboete verhoogt en een nieuwe bijkomende straf voorziet – Integrale toepassing van de
strafbepalingen van de nieuwe wet – Strafzaken – Gewijzigde straf.
Eens op basis van de relatieve zwaarte van de hoofdgevangenisstraffen bepaald is welk
van beide wettelijke stelsels, wat de strafmaat betreft, het meest gunstig is voor de
beklaagde, dienen de strafbepalingen van dit laatste stelsel integraal en in al hun
onderdelen te worden toegepast, ongeacht de omstandigheid dat bepaalde van die
onderdelen, afzonderlijk beschouwd, minder gunstig zijn voor de beklaagde of nog niet
bij de wet bepaald waren voordat het misdrijf werd gepleegd
19 mei 2009
P.2008.1164.N
nr. 327
Toepasselijkheid – Regels inzake de rechtspleging – Gerechtelijk Wetboek.
Een in het Gerechtelijk wetboek gestelde regel is op een bepaalde rechtspleging niet van
toepassing, wanneer die regel wordt tegengesproken of wanneer de rechtspleging anders
geregeld wordt ofwel door een vroegere, niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepaling,
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ofwel door een latere wetsbepaling. (Art. 2 Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2009
C.2008.0270.N

nr. 399

Europees aanhoudingsbevel – Vonnis dat veroordeelt tot een vrijheidsbenemende straf –
Vonnis gewezen vóór 1 januari 2004 – Grondslag van het verzoek om overlevering –
Werking in de tijd.
Behoudens de toepassing van artikel 44, § 1, tweede en derde lid, of §§ 2 en § 3 van de
Wet Europees Aanhoudingsbevel, dienen de verzoeken om overlevering ontvangen na 1
januari 2004 uitsluitend te worden beoordeeld volgens die wet, zelfs indien het aan een
verzoek ten grondslag liggende vonnis dat tot een vrijheidsbenemende straf veroordeelt,
vóór 1 januari 2004 is gewezen (Art. 44 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
14 juli 2009
P.2009.1075.N
nr. 456
Toepasselijke bepalingen – Wijziging – Misdrijf – Reis zonder geldig vervoerbewijs –
Vermelding in het vonnis – Spoorvervoer – Strafzaken.
Om een beklaagde te veroordelen omdat hij op 11 december 2006 zonder geldig
vervoerbewijs met de trein heeft gereisd, moet het vonnis niet alleen de artikelen 3 en 10,
K.B. 4 april 1895 vermelden, opgeheven bij K.B. 13 juni 2008, in werking getreden op 14
augustus 2008, maar ook de bepalingen van K.B. 20 december 2007, in werking getreden
op dezelfde datum, dat voor een dergelijk misdrijf naar de correctionele straffen verwijst
die in artikel 3, wet 12 april 1835, en artikel 1, wet 6 maart 1818, zijn bepaald.
2 september 2009
P.2009.0338.F
nr. 466
Mijnwerker – Pensioen – Berekening van de gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling
– Toepasselijke wettelijke bepaling.
Om te bepalen of de werknemer die zijn tewerkstelling als mijnwerker heeft stopgezet
ingevolge de sluiting van de Kempense steenkoolmijnen die in de periode van 1987 tot
1989 werd afgewikkeld, bij de stopzetting ten minste tien jaar gewoonlijke en
hoofdzakelijke tewerkstelling in de steenkoolmijnen bewijst zoals bedoeld bij artikel 35, §
1, A, tweede lid, 2°, van het Algemeen Reglement Werknemerspensioenen, kan er geen
toepassing gemaakt worden van artikel 29, § 1, 3°, van het Algemeen Reglement
Werknemerspensioenen, zoals gewijzigd bij artikel 50 van het koninklijk besluit van 10
juni 2001, ook al zou het pensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1
januari 2005 ingaan. Of de bedoelde werknemer bij de stopzetting ten minste tien jaar
gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling bewijst, moet integendeel worden bepaald
met toepassing van artikel 29 van het Algemeen Reglement Werknemerspensioenen zoals
van kracht vóór zijn wijziging bij artikel 50 van voormeld koninklijk besluit. (Artikelen
29 en 35, § 1, A, tweede lid, 2° K.B. 21 dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen
reglement betreffende het rust– en overlevingspensioen voor werknemers.)
21 september 2009
S.2008.0005.N
nr. 512
Overgangsrecht – Verjaring – Aanvang – Nieuwe wet – Persoonlijke rechtsvordering –
Nieuwe termijnen – Termijnen – Burgerlijke zaken – Werking in de tijd.
Wanneer de rechtsvordering is ontstaan vóór de inwerkingtreding van W. 10 juni 1998 tot
wijziging van art. 2262bis B.W., beginnen de nieuwe verjaringstermijnen waarin zij
voorziet slechts te lopen vanaf haar inwerkingtreding, zonder dat de totale duur van de
verjaringstermijn meer dan dertig jaar mag bedragen (Art. 2262bis Burgerlijk Wetboek;
Artikelen 5 en 10 Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de
verjaring.)
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28 september 2009

S.2008.0144.F

nr. 531

Nieuwe wet – Werking in de tijd.
Een nieuwe wet is in de regel niet enkel van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de
nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
1 oktober 2009
C.2007.0625.N
nr. 539
Tijdstip – Staking van betaling – Rechtspersoon – Nieuwe wet – Werking in de tijd –
Faillissement.
Het feit dat de oude Faillissementswet niet in de mogelijkheid voorziet om, in geval van
faillissement van een rechtspersoon, het tijdstip van staking van betaling vast te stellen op
meer dan zes maanden voor de faillietverklaring, heeft tot gevolg dat de rechter die onder
vigeur van de nieuwe wet een rechtspersoon failliet verklaart, dit tijdstip overeenkomstig
de nieuwe wet niet kan bepalen op een tijdstip van meer dan zes maanden voor de
inwerkingtreding van de nieuwe wet; er anders over oordelen zou tot gevolg hebben dat
de rechten van derden aangetast worden door een retroactieve werking van de nieuwe wet
(Art. 12, zesde lid Wet 8 aug. 1997.)
1 oktober 2009
C.2007.0625.N
nr. 539
Misdrijf van witwassen – Nieuwe strafbaarstelling – Feiten niet strafbaar op het ogenblik
dat zij werden gepleegd – Werking in de tijd – Strafzaken.
Wanneer het Hof vaststelt dat de aan de beklaagde tenlastegelegde feiten van witwassen
niet strafbaar waren op het ogenblik dat zij werden gepleegd, vernietigt het Hof het
bestreden arrest zonder verwijzing, in zoverre dit deze telastleggingen bewezen verklaart,
op grond daarvan een schuldigverklaring uitspreekt en de verbeurdverklaring van de
desbetreffende bedragen beveelt
14 oktober 2009
P.2008.1095.F
nr. 580
Stedenbouw – Aanpassings– en aanvullingsdecreet – Opheffing van strafbaarheid –
Herstelvordering op grond van instandhouding – Werking in de tijd.
Artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals ingevoegd bij artikel 50, 7°, van
het Aanpassings– en aanvullingsdecreet, houdt in dat de door het bestuur ingestelde
herstelvorderingen op grond van instandhouding vanaf de inwerkingtreding van dit
aanpassingsdecreet niet langer worden ingewilligd indien deze instandhouding op het
ogenblik van de uitspraak niet meer strafbaar is gesteld; deze bepaling geldt niet voor de
herstelvordering waarover vóór 1 september 2009, datum van inwerkingtreding van die
bepaling, reeds uitspraak werd gedaan, ook al is er op voormelde datum nog geen
uitspraak over het daartegen ingestelde cassatieberoep.
3 november 2009
P.2009.0756.N
nr. 633
Persoonlijke bevoegdheid – Beslissing tot onttrekking – Correctionaliseerbare misdaad of
wanbedrijf – Bevoegd vonnisgerecht – Kamer van de jeugdrechtbank, met bijzondere
samenstelling, bestaande uit drie rechters – Artikelen 76, vijfde lid, en 97, § 1, 7°, Ger.W.
– Wetten van rechterlijke organisatie, bevoegdheid en rechtspleging – Jeugdrechtbank –
Jeugdbescherming.
De artikelen 76, vijfde lid, en 97, § 1, 7°, Ger.W., krachtens welke de personen ten
aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is genomen overeenkomstig de
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Jeugdbeschermingswet, worden berecht, ingeval van een correctionaliseerbare misdaad of
een wanbedrijf, door een kamer bestaande uit drie rechters van de jeugdrechtbank,
samengesteld zoals in art. 78, derde lid, van het voormelde wetboek is bepaald, zijn van
toepassing op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken aan de
instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn, en behoudens de
uitzonderingen bij de wet bepaald (Art. 3 Strafwetboek.)
4 november 2009
P.2009.1390.F
nr. 637
Toepassing op feiten onder vroegere wet gepleegd – Strafwet – Nieuwe wet met dezelfde
strafbaarstelling en dezelfde straf.
Wanneer een nieuwe strafwet dezelfde aangelegenheid regelt als de wet die zij opheft, het
feit onder dezelfde voorwaarden als die van de opgeheven wet strafbaar stelt en daarop
dezelfde straffen stelt, pas de strafrechter naar recht de nieuwe wet toe op feiten die onder
vigeur van de oude wet zijn gepleegd (Art. 2 Strafwetboek.)
18 november 2009
P.2009.1023.F
nr. 677
Toepasselijkheid – Werking in de ruimte – Verordening (E.E.G.) nr. 3821/85 –
Controleapparaat in het wegvervoer – Artikel 18, § 1 van het koninklijk besluit van 14 juli
2005 in de versie vóór 11 april 2007 – Overtredingen in België en in het buitenland.
Uit het verband tussen de artikelen 19.1 van de verordening (E.E.G.) nr. 3821/85 van 20
december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, 1, eerste lid, en 2, § 1,
eerste en tweede lid, van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter
uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de zee, over de
weg, de spoorweg of de waterweg, en 18, §§ 1, 2 en 19 van het koninklijk besluit van 14
juli 2005 houdende uitvoering van de verordening (E.E.G.) nr. 3821/85 van 20 december
1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, volgt dat artikel 18, § 1 van
voornoemd koninklijk besluit van 14 juli 2005, in de versie van toepassing vóór 11 april
2007, zowel van toepassing is op overtredingen van de verordening (E.E.G.) nr. 3821/85
in België begaan als op overtredingen in het buitenland begaan
24 november 2009
P.2008.1519.N
nr. 687
Draagwijdte – Opheffing van een echtscheidingsgrond – Werking in de tijd – Beginsel –
Gevolg.
Een wet die een echtscheidingsgrond opheft is, bij ontstentenis van een uitdrukkelijke
afwijkende bepaling, vanaf de inwerkingtreding ervan toepasselijk op elke vordering tot
echtscheiding die voor de hoven en rechtbanken hangende is (Art. 2 Burgerlijk
Wetboek.)
4 december 2009
C.2009.0007.F
nr. 721
Werking in de tijd.
Een nieuwe wet is in de regel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding
ontstaan en op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden
die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die
toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (Art. 2
Burgerlijk Wetboek.)
4 december 2009
C.2009.0007.F
nr. 721
Werking in de ruimte – Staat en bekwaamheid van de personen – Toepasselijke wet.
De Belgische wetten betreffende de staat en de bekwaamheid van de personen zijn van
toepassing op de Belgen, ook al verblijven die in het buitenland; in beginsel zijn de
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vreemdelingen in België, wat de staat en de bekwaamheid van de personen betreft,
onderworpen aan hun nationale wet (Art. 3, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
4 december 2009
C.2008.0214.F
nr. 718
Verjaring – Landverzekeringsovereenkomst – Nieuwe schorsingsgrond – Werking in de
tijd.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben,
waarvan de wet van 25 juni 1992 op dat punt niet afwijkt, is een wet die een
schorsingsgrond van de verjaring bepaalt die niet voorkomt in de wet die van toepassing
is op het ogenblik waarop de vordering is ontstaan, vanaf haar inwerkingtreding van
toepassing op die verjaring.
4 december 2009
C.2008.0505.F
nr. 719
Werking in de tijd.
Een nieuwe wet is in de regel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding
ontstaan en op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden
die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die
toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (Art. 2
Burgerlijk Wetboek.)
4 december 2009
C.2008.0505.F
nr. 719
Nieuwe wet – Overgangsbepaling – Opheffing van de echtscheidingsgronden –
Toepassing van de nieuwe wet – Procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en
bed – Werking in de tijd – Echtscheiding op grond van bepaalde feiten – Aanvullende
vordering.
De oude artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek blijven van toepassing op
de aanvullende vordering die is ingesteld na de inwerkingtreding, op 1 september 2007,
van de nieuwe wet van 27 april 2007 wanneer de oorspronkelijke vordering tot
echtscheiding waarvan zij het verlengstuk is, vóór die datum is ingesteld (Art. 42, § 2,
tweede lid Wet 27 april 2007.)
4 december 2009
C.2009.0007.F
nr. 721
Nieuwe wet – Overgangsbepaling – Opheffing van de echtscheidingsgronden –
Toepassing van de nieuwe wet – Procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en
bed – Werking in de tijd – Echtscheiding op grond van bepaalde feiten.
De artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek, die echtscheidingsgronden
bepaalden welke opgeheven zijn bij de wet van 27 april 2007, blijven van toepassing op
de procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en bed die werden ingeleid vóór de
inwerkingtreding van die wet en waarvoor nog geen eindvonnis is uitgesproken; die
overgangsbepaling, waaruit blijkt dat de wetgever voor de hangende procedures wil
afwijken van de onmiddellijke toepassing van de wet van 27 april 2007 verstaat onder
echtscheidingsprocedure de gehele procedure en niet louter en alleen de oorspronkelijke
vordering (Art. 42, § 2, tweede lid Wet 27 april 2007.)
4 december 2009
C.2009.0007.F
nr. 721
Communautair Douanewetboek – Artikel 221, eerste lid – Aard van deze bepaling –
Douaneschuld ontstaan vóór de inwerkingtreding van het communautair douanewetboek
– Invordering aangevat na de inwerkingtreding van het communautair douanewetboek –
Werking in de tijd.
Artikel 221.1 C.D.W., dat bepaalt dat het bedrag van de rechten onmiddellijk na de
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boeking op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar dient te worden medegedeeld,
is een procedureregel die van toepassing is op de na 1 januari 1994 aangevatte invordering
van een douaneschuld die vóór deze datum is ontstaan
15 december 2009
P.2009.1253.N
nr. 748
Gevolg – Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Zetelakkoord tussen België en de Groep
van Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee – Bepaling nog niet van
toepassing – Goedkeuringswet – Werking van de wet in de tijd.
Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het, om de regelmatigheid
van een uitvoerend beslag onder derden te bekritiseren, de schending aanvoert van een
zetelakkoord dat in de Belgische rechtsorde tien dagen na de bekendmaking van de
goedkeuringswet in het Belgisch Staatsblad, maar na het betwiste beslag, in werking is
getreden.
21 december 2009
C.2003.0328.F
nr. 768
Werking in de tijd – Vreemde wet – Toepassing.
De rechter die krachtens het Wetboek van Internationaal Privaatrecht een vreemde wet
moet toepassen, moet op de internationale situatie waarvan hij kennisgenomen heeft, de
regel van dat vreemd recht toepassen die deze situatie regelt en moet daarbij rekening
houden met de bepalingen van dat recht die de werking van de wet in de tijd regelen.
(Artikelen 2 en 16 Wet 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal
privaatrecht.)
21 december 2009
C.2009.0082.F
nr. 772
Bepaling – Bestraffing verschillend ten tijde van de feiten en ten tijde van het vonnis –
Werking in de tijd – Toepassing – Straf – Zwaarste straf.
Wanneer de feitenrechter de feiten bewezen verklaart op grond van de wettelijke
bepalingen van toepassing ten tijde van het arrest, inzonderheid de artikelen 433decies,
433undecies en 433terdecies Strafwetboek, ingevoegd bij artikel 16 van de wet van 10
augustus 2005, waarbij de bij artikel 433undecies, 1°, Strafwetboek bepaalde
hoofdgevangenisstraf minder zwaar is dan de ten tijde van het misdrijf in artikel 77bis, §
2, (oud) Vreemdelingenwet bepaalde hoofdgevangenisstraf in geval van de betrokken
activiteit een gewoonte wordt gemaakt, dient de bestraffing in al zijn onderdelen te
gebeuren met toepassing van de nieuwe wet, daarin begrepen de bijkomende straf van
bijzondere verbeurdverklaring zoals bepaald in het nieuwe artikel 433terdecies
Strafwetboek, thans verplicht gesteld zelfs in geval de zaken waarop zij betrekking heeft,
niet het eigendom van de veroordeelde zijn
22 december 2009
P.2009.0701.N
nr. 775

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Vervoer – Wettigheidsbeginsel – Strafbaarstelling – Artikel 1, eerste lid, wet van 18
februari 1969 – Maatregelen ter uitvoering van de op België rustende internationale
verplichtingen – Mandaat aan de Koning vanwege de wetgever – Maatregelen genomen
bij in ministerraad overlegd koninklijk besluit – Voorwaarde waaraan het mandaat aan
de Koning dient te voldoen.
Het mandaat, dat de wetgever in artikel 1, eerste lid, van de wet van 18 februari 1969
betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake
vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg aan de Koning heeft gegeven,
is duidelijk omschreven in dit artikel; de Koning moet onder meer maatregelen treffen ter
uitvoering van de op België rustende verplichtingen inzake vervoer over zee, over de weg,
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de spoorweg of de waterweg, waartoe onder meer de Europese verordeningen inzake rij–
en rusttijden behoren, waarin verplichtingen zijn opgenomen die duidelijk zijn en aan de
personen toelaten te weten of het gedrag dat zij op een bepaald ogenblik aannemen, al dan
niet strafbaar is.
3 februari 2009
P.2008.1477.N
nr. 89
Vreemdelingen – Wettigheid – Beslissing tot verwijdering met vrijheidsberoving –
Delegatie van de bevoegdheid van de minister aan de ambtenaren van de Dienst
Vreemdelingenzaken – Ministerieel besluit tot delegatie – Advies van de afdeling
wetgeving van de Raad van State – Verplichting tot raadpleging – Normatieve maatregel
met algemene draagwijdte – Ministerieel besluit – Toegang tot het grondgebied, verblijf,
vestiging, verwijdering – Voorwaarde.
De verplichte raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad van State geldt alleen
voor de ontwerpen van besluiten die een normatieve maatregel met algemene draagwijdte
opleveren; het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid
van de minister, inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, dat zich ertoe beperkt aan een welbepaald aantal
ambtenaren een opdracht van bevoegdheid toe te kennen waarvan het principe en de
grenzen bij wet zijn bepaald, houdt geen formulering van een rechtsregel in en is dus niet
onderworpen aan het vormvoorschrift van de voorafgaande raadpleging bij de afdeling
wetgeving van de Raad van State (Art. 3, § 1 Wetten op de Raad van State,
gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
18 maart 2009
P.2009.0257.F
nr. 204
Gemeentelijk reglement – Bekendmaking – Aanplakking.
De in art. 112, Nieuwe Gemeentewet, bedoelde reglementen worden verbindend de vijfde
dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief, behalve wanneer zij het
anders bepalen (Artikelen 112 en 114 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; Art. 190
Grondwet 1994.)
14 september 2009
C.2008.0340.F
nr. 497

ALLERLEI
Arrest van een buitenlands opperste gerechtshof – Begrip – Wet.
Het arrest van een buitenlands opperste gerechtshof is geen wet in de zin van art. 608
Ger.W. (Art. 608 Gerechtelijk Wetboek.)
25 februari 2009
P.2008.1818.F
nr. 157

WOONPLAATS
Keuze van woonplaats – In akte van betekening.
De keuze van de woonplaats in de akte van betekening van een gerechtelijke beslissing
geldt ten aanzien van alle proceshandelingen welke met die beslissing verband houden en
onder meer ten aanzien van de rechtsmiddelen die ertegen kunnen worden aangewend
(Art. 40, laatste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 111 Burgerlijk Wetboek.)
29 mei 2009
C.2006.0139.N
nr. 359
Cassatieberoep – Keuze van woonplaats – In vorige instantie.
Wanneer de bestreden beslissing door de toekomstige verweerder in cassatie betekend is
aan de toekomstige eiser in cassatie, zonder dat daarin keuze van woonplaats is gedaan,
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heeft de keuze van woonplaats in de vorige instantie door die toekomstige verweerder in
cassatie geen gevolg meer en kan het cassatieberoep niet meer aan deze vroeger gekozen
woonplaats worden betekend (Art. 40, laatste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 111
Burgerlijk Wetboek.)
29 mei 2009
C.2006.0139.N
nr. 359
Opsporingen ten huize en huiszoekingen – Privé–woning – Oproep vanuit de woning –
Toegang van de politie tot de woning – Opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek in
strafzaken.
Uit art. 1, 4°, wet 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing
ten huize of huiszoeking mag worden verricht, alsook uit art. 27 wet 5 aug. 1992 op het
politieambt, blijkt dat de politie zonder bevel tot huiszoeking en zonder toestemming van
de bewoner, in een niet voor het publiek toegankelijke plaats mag binnengaan, wanneer
een oproep vanuit die plaats een gevaar meldt dat op geen andere wijze kan worden
afgewend dan met een onmiddellijke tussenkomst van de agenten ter plaatse; de
rechtstreekse toegang van de politie tot een privé–woning van waaruit een noodoproep
uitgaat, is niet onderworpen aan de identificatie en de instemming van de persoon die het
werkelijke genot heeft van de plaats en evenmin aan opzoekingen om vast te stellen of de
oproeper dat genot heeft.
10 juni 2009
P.2009.0641.F
nr. 393
Wijziging – Gerechtelijke woonplaats – Geen melding – Burgerlijke zaken.
De wijziging van de gerechtelijke woonplaats van een partij tijdens de rechtspleging heeft
daarop geen weerslag zolang die partij nalaat de griffie en de wederpartij daarvan op de
hoogte te brengen (Art. 33 Gerechtelijk Wetboek.)
16 oktober 2009
C.2007.0212.F
nr. 589

WRAKING
Feitenrechter – Raad over het geschil – Oorzaak.
De magistraat wiens wraking gevorderd wordt, heeft door de vraag te stellen naar de mate
waarin de zaak bij hem aanhangig is en de zaak te verdagen om de appellante de
gelegenheid te geven hierover een advocaat te raadplegen, geen raad over het geschil
gegeven. (Art. 828, 9° Gerechtelijk Wetboek.)
12 januari 2009
C.2008.0614.F
nr. 22
Gewettigde verdenking – Feitenrechter – Verdaging – Oorzaak.
Wanneer de magistraat de vraag stelt naar de mate waarin de zaak bij hem aanhangig is en
de zaak verdaagt om een partij de gelegenheid te geven hierover een advocaat te
raadplegen, neemt hij geen houding aan die bij de partij of bij derden gewettigde
verdenking kan wekken omtrent zijn geschiktheid om met de vereiste onpartijdigheid en
onafhankelijkheid uitspraak te doen. (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
12 januari 2009
C.2008.0614.F
nr. 22
Ontvankelijkheid – Termijn – Pleidooien – Aanvang – Tussengeschil over de
rechtspleging – Burgerlijke zaken – Verzoek.
Een verzoek tot wraking van een magistraat dat werd ingeleid nadat partijen reeds hadden
gepleit over een tussengeschil nopens de rechtspleging, terwijl de verzoeker de tegen die
magistraat aangevoerde wrakingsgronden toen reeds kende, en zonder dat een nieuwe
wrakingsgrond wordt aangevoerd die zou ontstaan zijn nadat de verzoeker over dit
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tussengeschil had gepleit, is niet ontvankelijk (Art. 833 Gerechtelijk Wetboek.)
23 januari 2009
C.2009.0008.N

nr. 61

Ontvankelijkheid – Hoofdpartij – Openbaar ministerie.
Het verzoek tot wraking van de magistraat van het O.M., die uitspraak moet doen over het
oorspronkelijke verzoekschrift van de verzoeker tot wraking van een onderzoeksrechter,
is niet ontvankelijk, aangezien die magistraat van het O.M. hierin als hoofdpartij in de
uitoefening van de strafvordering optreedt (Art. 832 Gerechtelijk Wetboek.)
26 januari 2009
C.2009.0021.F
nr. 63
Gewettigde verdenking – Weigering – Vordering tot neerlegging van nieuwe stukken.
Uit de omstandigheid dat een raadsheer in het hof van beroep, in de zaak die thans bij het
hof aanhangig is gemaakt, geweigerd heeft om in te gaan op het verzoek van de eiser om
nieuwe stukken neer te leggen, kan niet worden afgeleid dat die magistraat, wegens
gewettigde verdenking, niet geschikt zou zijn om te oordelen over het geschil dat thans bij
het hof van beroep aanhangig is gemaakt. (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
12 februari 2009
C.2009.0037.F
nr. 119
Gewettigde verdenking – Toetsing door het Hof – Rechter die voordien een beslissing
heeft genomen.
Het Hof verwerpt het verzoekschrift tot wraking van een raadsheer in het hof van beroep,
dat gegrond is op de omstandigheid dat die magistraat voordien in het geschil tussen
dezelfde partijen een beslissing genomen heeft, wanneer noch uit die omstandigheid, noch
uit de redenen waarop die beslissing gegrond is, blijkt dat die magistraat, wegens
gewettigde verdenking, niet geschikt zou zijn om te oordelen over het geschil waarvan hij
thans moet kennisnemen. (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
12 februari 2009
C.2009.0037.F
nr. 119
Toetsing door het Hof – Rechter die van het geschil heeft kennisgenomen.
Het Hof verwerpt het verzoekschrift tot wraking van een raadsheer in het hof van beroep,
dat gegrond is op de omstandigheid dat die magistraat voordien in het geschil tussen
dezelfde partijen een beslissing genomen heeft, wanneer uit de aan het Hof voorgelegde
stukken niet blijkt dat die beslissing uitspraak heeft gedaan over het geschil waarvan die
magistraat thans moet kennisnemen (Art. 828, 8° Gerechtelijk Wetboek.)
12 februari 2009
C.2009.0037.F
nr. 119
Rechter – Gewettigde verdenking – Partij die in persoon verschijnt – Voortgezet debat –
Burgerlijke zaken – Verdaging van de zaak.
De omstandigheden dat de magistraten van de zetel, na de pleidooien, het woord aan een
partij gegeven hebben, terwijl zij in persoon verscheen en door haar advocaat werd
bijgestaan, en dat de andere partij door haar advocaat werd vertegenwoordigd, en dat zij
het verdere debat in de zaak hebben verdaagd om laatstgenoemde partij de gelegenheid te
geven haar recht van verdediging uit te oefenen, zijn niet van dien aard dat zij bij die
partij en bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken omtrent de geschiktheid van
die magistraten om met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te
doen. (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
6 april 2009
C.2009.0139.F
nr. 244
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Cassatieberoep – Vorm – Strafzaken.
Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een 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 kamer
van het Hof (Artikelen 417 e.v. Wetboek van Strafvordering.)
12 juni 2009
C.2009.0241.N
nr. 400
Arrest dat een wrakingsverzoek afwijst – Cassatieberoep van de beklaagde – Opdracht
van het Hof – Strafzaken.
Op het cassatieberoep van de beklaagde tegen een arrest dat afwijzend beschikt op zijn
verzoek tot wraking van de magistraat van een correctionele kamer van een rechtbank die
moet kennis nemen van de tegen hem ingestelde strafvordering, onderzoekt het Hof
ambtshalve de wettigheid van de bestreden beslissing
12 juni 2009
C.2009.0241.N
nr. 400
Recht van verdediging – Rechter die zich onthoudt tijdens het beraad in een samenstelling
met drie rechters – Hervatting van de zaak voor een andere zetel – Zelfde rechters
behalve die welke zich onthoudt – Onpartijdigheid van de nieuwe zetel –
Wapengelijkheid.
Wanneer een zaak in beraad is genomen door een uit drie rechters samengesteld
rechtscollege, tijdens het beraad een van hen heeft ontdekt dat er te zijnen aanzien een
grond tot wraking bestond waardoor hij zich diende te onthouden om van de zaak kennis
te nemen en de zaak na heropening van het debat voor een anders samengesteld
rechtscollege kwam dat echter uit de vroegere rechters bestond, met uitzondering van
degene die zich diende te onthouden van de zaak, kan uit de omstandigheid alleen dat die
rechters samen met de rechter die zich nadien van de zaak heeft onthouden, hebben
beraadslaagd over de zaak, niet worden afgeleid dat zij niet over de vereiste
onpartijdigheid beschikten om in de nieuwe samenstelling uitspraak te doen, dat het
beginsel van wapengelijkheid of het recht van verdediging van een partij zijn miskend
(Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
18 juni 2009
C.2008.0468.F
nr. 418
Wettige verdenking – Burgelijke zaken – Antwoord op de middelen van wraking door de
gewraakte rechter – Bewoordingen die niet wijzen op een gebrek aan objectiviteit.
Uit de enkele omstandigheid dat de gewraakte rechter zich bij het formuleren van zijn
antwoord op de middelen van wraking overeenkomstig artikel 836 van het Gerechtelijk
Wetboek, in bewoordingen die niet wijzen op een gebrek aan objectiviteit, uitspreekt over
wat volgens hem de daadwerkelijke reden is van het wrakingsverzoek, kan geen wettige
verdenking worden afgeleid (Artikelen 828, 1° en 836 Gerechtelijk Wetboek.)
26 juni 2009
C.2009.0119.N
nr. 444
Cassatieberoep – Arrest – Strafzaak – 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 kamer
van het Hof (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
26 juni 2009
C.2009.0308.N
nr. 442
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Cassatieberoep – Arrest – Ontvankelijkheid – Termijn – Strafzaak – Inkorting – Memorie.
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. 828 Gerechtelijk
Wetboek.)
26 juni 2009
C.2009.0308.N
nr. 442
Onpartijdigheid – Onderzoeksrechter – Hof van beroep – Beoordeling.
Op een verzoek tot wraking van een onderzoeksrechter, op verdenking van gebrek aan
onpartijdigheid, 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 zulk gebrek (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
26 juni 2009
C.2009.0308.N
nr. 442
Wrakingsgrond – Deskundigenonderzoek – Opeenvolgende opdrachten – Voorafgaande
kennis van het geschil – Deskundige – Strafzaken – Toepassing.
De wrakingsgrond, bepaald bij artikel 828, 9°, Ger.W., is niet van toepassing op de
gerechtelijke deskundige die herhaaldelijk in die hoedanigheid in dezelfde zaak is
opgetreden.
2 september 2009
P.2009.1238.F
nr. 470
Hoger beroep – Tuchtorganen – Hoedanigheid – Beroepsinstituut voor de
dienstverlenende intellectuele beroepen – Rechtskundig assessor – Wrakingsprocedure –
Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten – Advies.
In een procedure tot wraking die in het kader van een tuchtzaak volgens de regels van de
artikelen 828 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek moet verlopen, kunnen niet als
partij worden beschouwd de organen die over de tuchtzaak moeten oordelen of die over
de zaak krachtens de wet een advies moeten uitbrengen; dit geldt onder meer voor de
rechtskundig assessor die, in het wrakingincident ingesteld door de beroepsbeoefenaar,
voor de kamer van beroep (zoals deze van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders
en fiscalisten) wordt gehoord in zijn advies; het feit dat de rechtskundig assessor hoger
beroep kan instellen staat hieraan niet in de weg. (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek;
Artikelen 59 en 66 K.B. 27 nov. 1985.)
1 oktober 2009
D.2008.0025.N
nr. 545
Uitvoerende kamer – Afwezigheid – Ontvankelijkheid – Wraking – Griffie –
Beroepsinstituut voor de dienstverlenende intellectuele beroepen – Beroepsinstituut van
erkende boekhouders en fiscalisten – Neerlegging ter zitting – Akte – Lid.
De akte van de wraking van een lid van een uitvoerende kamer van een beroepsinstituut
voor de dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals het Beroepsinstituut van erkende
boekhouders en fiscalisten, kan, bij gebrek aan specifieke griffie–organisatie, in de
lokalen van het instituut worden neergelegd, weze dit op de zitting. (Artikelen 833 en 835
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 63, 65 en 66 K.B. 27 nov. 1985.)
1 oktober 2009
D.2008.0025.N
nr. 545
Klager gehoord – Conclusie neergelegd.
De omstandigheid dat de klagende partij die over de rechtspleging wordt ingelicht
gehoord wordt door de rechter die over de wrakingvordering moet oordelen en eveneens

– 483 –
een conclusie neerlegt, heeft niet de nietigheid van de procedure tot gevolg. (Art. 838
Gerechtelijk Wetboek.)
1 oktober 2009
D.2008.0025.N
nr. 545
Gevolg – Ontbreken – Ondertekening door een advocaat die meer dan tien jaar bij de
balie is ingeschreven – Vorm – Verplichting voor het Hof.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het Hof om een advocaat aan te wijzen teneinde
het ontbreken van een regelmatige ondertekening van het verzoekschrift te verhelpen.
(Art. 835 Gerechtelijk Wetboek.)
12 oktober 2009
C.2009.0527.F
nr. 575
Toegang tot de rechterlijke instantie – Ondertekening door een advocaat die meer dan
tien jaar bij de balie is ingeschreven – Vorm.
De op straffe van nietigheid voorgeschreven verplichting om de vordering tot wraking in
te leiden bij een ter griffie neergelegde akte die de middelen bevat en ondertekend is door
een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven, hindert de toegang van de
verzoeker tot wraking tot de wrakingsrechter niet. (Art. 835 Gerechtelijk Wetboek.)
12 oktober 2009
C.2009.0527.F
nr. 575
Onpartijdigheid – Rechter – Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Bestreden beslissing –
Nieuw middel – Middel – Burgerlijke zaken.
Het middel dat het gebrek aan onpartijdigheid van de rechter die de bestreden beslissing
gewezen heeft, afleidt uit de aangevoerde persoonlijke positie van die rechter t.a.v. de
partijen of t.a.v. een van hen, kan voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden
aangevoerd, wanneer het middel omstandigheden vermeldt die de onpartijdigheid van de
rechter in het gedrang kunnen brengen en uit de stukken waarop het Hof van Cassatie
vermag acht te slaan, niet blijkt dat de eiser, met kennis van zaken, afstand zou hebben
gedaan van zijn fundamenteel recht om door een onpartijdige rechterlijke instantie berecht
te worden
9 november 2009
S.2007.0086.F
nr. 646
Rechtspleging – Onderzoeksrechter – Vervanging – Toepasselijke bepaling.
De bij artikel 837, tweede lid, Ger.W., voorgeschreven vormvereisten zijn niet van
toepassing op de wraking van de onderzoeksrechter, die door het derde lid van het
voormelde artikel wordt geregeld; laatstgenoemde bepaling preciseert dat wanneer een
onderzoeksrechter wordt gewraakt, diens vervanging wordt bevolen op vordering van het
openbaar ministerie.
18 november 2009
P.2009.0917.F
nr. 674

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ALGEMEEN
Vergoeding – Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap – Tijdelijke ongeschiktheid –
Toepasselijke regeling – Arbeidsongeval – Werkzoekende – Werkloosheid – Gevolg –
Werknemer.
De
werkzoekende,
die
tewerkgesteld
wordt
door
een
plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap en die getroffen wordt door een arbeidsongeval, heeft geen
recht op de prestaties van de ziekte– en invaliditeitsverzekering, maar wel op die van de
verzekeringsmaatschappij, die dezelfde bescherming als die van de Arbeidsongevallenwet
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waarborgt. (Artikelen 61, § 1, eerste lid, en 79, § 10, derde lid K.B. 25 nov. 1991
betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid; Art. 136, § 2, 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.)
23 maart 2009
S.2008.0122.F
nr. 212
Verzekeringsinstelling – Indeplaatsgestelde van de verzekerde schadelijder – Aard van de
vordering.
Wanneer de verzekeringsinstelling van de aansprakelijke derde vergoeding vordert voor
de aan het slachtoffer uitgekeerde prestaties, oefent zij krachtens de indeplaatstelling
ingevolge artikel 136, § 2, vierde lid van de ZIV–wet 1994, geen andere vordering uit dan
deze van het slachtoffer zelf (Art. 136, § 2, 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.)
16 november 2009
C.2009.0135.N
nr. 665
Omvang indeplaatsstelling – Indeplaatsstelling – Terugvordering – Gemeenrechtelijke
verdeling van aansprakelijkheid – Verstrekkingen – Cumulatieverbod – Omvang –
Ziekteverzekeraar.
Uit artikel 136, § 2, vierde lid Z.I.V.–wet volgt dat de verzekeringsinstelling die aan het
slachtoffer van schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of
overlijden, de bij de verplichte verzekering bepaalde prestaties heeft verleend, in de
rechten van het slachtoffer treedt voor het geheel van de door haar verleende prestaties,
tot beloop van het totaalbedrag van de geldsommen, die de aansprakelijke derde of zijn
verzekeraar, rekening houdend met de mogelijke verdeling van de aansprakelijkheid, in
gemeen recht verschuldigd zijn ter vergoeding van die schade. Die subrogatie is niet
beperkt tot een breukdeel van de verleende prestaties dat evenredig is aan het aandeel van
de derde in de aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade (Art. 136, § 2, 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.)
16 november 2009
C.2009.0256.N
nr. 667

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Indeplaatsstelling.
Het vonnis dat vermeldt dat de bedragen die het van de grondslag van de subrogatoire
rechtsvordering van de verzekeringsinstelling uitsluit, een andere schade dekken dan die
welke door de fout van de beklaagde is veroorzaakt en, bijgevolg, geen bedragen zijn die
krachtens het gemeen recht zijn verschuldigd, verantwoordt zijn beslissing naar recht.
(Art. 136, § 2, 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.)
21 januari 2009
P.2007.1816.F
nr. 52
Arbeidsrechtbank – Arbeidsongeschiktheid – Aanhangigmaking.
Wanneer een begunstigde voor de arbeidsrechtbank beroep instelt tegen de beslissing van
de gewestelijke commissie van de geneeskundige raad voor invaliditeit, die vanaf een
bepaalde datum een einde heeft gemaakt aan zijn arbeidsongeschiktheid, omdat de bij wet
bepaalde voorwaarden niet meer waren vervuld, is het aldus aan de arbeidsrechtbank
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voorgelegde geschil niet beperkt tot de vraag of de voorwaarden van de
arbeidsongeschiktheid vervuld waren op die bepaalde datum, maar omvat het ook de
vraag of de begunstigde zich sinds die datum in een toestand bevond waarin hij aan die
voorwaarden voldeed (Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
9 februari 2009
S.2008.0102.F
nr. 107
Opzettelijke fout – Weigering – Uitkering en verzorging – Fout van de gerechtigde –
Prestaties.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever in het kader van artikel 70, § 3, in fine van
de Z.I.V.–wet en artikel 27, b) van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, heeft bedoeld
dat de arbeidsongeschiktheid door een opzettelijke fout is veroorzaakt, wanneer de
gerechtigde die fout willens heeft begaan, ook al heeft hij de gevolgen ervan niet gewild,
wat inhoudt dat wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van letsels opgelopen bij
een verkeersongeval, de uitkeringen moeten geweigerd worden wanneer het ongeval door
de gerechtigde willens werd veroorzaakt, ook al heeft hij de gevolgen ervan niet gewild
(Art. 70, § 3, in fine K.B. 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen; Art. 27, b) K.B. van 20 juli 1971 houdende
instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van
zelfstandigen.)
2 maart 2009
S.2008.0119.N
nr. 165
Vergoeding – Verzekeringsinstelling – Subrogatoire vordering – Plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap – Arbeidsongeval – Werkzoekende – Werkloosheid – Gevolg
– Werknemer.
De verzekeringsinstelling die aan de door een arbeidsongeval getroffen werknemer van
een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap verzekeringsprestaties heeft toegekend,
terwijl deze hierop geen recht had, wordt niet in de plaats van de getroffene gesteld om
die prestaties terug te vorderen van de verzekeringsmaatschappij, die dezelfde
bescherming als die van de Arbeidsongevallenwet waarborgt. (Artikelen 61, § 1, eerste
lid, en 79, § 10, derde lid K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en
werkloosheid; Art. 136, § 2, 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.)
23 maart 2009
S.2008.0122.F
nr. 212
Geneeskundige Raad voor invaliditeit – Zelfstandigen – Invaliditeitsperiode – Werking in
de tijd – Beslissing.
De beslissing van de geneeskundige raad voor invaliditeit, die de staat van invaliditeit van
een zelfstandige niet erkent, kan geen uitwerking hebben vanaf het einde van de periode
van vergoedbare primaire ongeschiktheid, wanneer de beslissing is genomen na het
verstrijken van die periode (Artikelen 7 en 62 K.B. van 20 juli 1971 houdende instelling
van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen; Art.
177, § 1, 1°, en § 2 K.B. 3 juli 1996.)
11 mei 2009
S.2008.0095.F
nr. 308

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Geneeskundige verstrekkingen die worden terugbetaald – Bandages – Erkend bandagist –
Voorwaarde.
Alleen de verstrekkingen door een erkend bandagist om de rechthebbenden van de
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verzekering de bandages te leveren die, in de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen, tot de bevoegdheid van de bandagisten behoren, worden terugbetaald.
(Art. 35, tweede lid K.B. 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen; Artikelen 27, §§ 1 en 16 K.B. 14 sept. 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake ziekte– en
invaliditeitsverzekering; Art. 94 K.B. 3 juli 1996.)
11 februari 2009
P.2008.0314.F
nr. 112
Bandages – Leveringsattest voor materiaal – Geneeskundige verstrekkingen –
Verdraaiing van de waarheid.
Hij die, ofschoon hij geen erkend bandagist is, de naam van een andere apotheker heeft
opgegeven, diens bandagistennummer heeft vermeld en zelf de leveringsattesten voor
bandagemateriaal heeft ondertekend, verdraait de waarheid. (Artikelen 193 en 196
Strafwetboek.)
11 februari 2009
P.2008.0314.F
nr. 112
Voorwaarden – Ziekenhuisopname – Ziekenhuiswet – Aangesloten geneesheer –
Maximumbedrag – Wetsbepalingen van openbare orde – Opnameovereenkomst –
Afwijking – Honoraria.
De rechter mag het overeengekomen beding uit de opnameverklaring niet toepassen, dat
betrekking heeft op de termijnen waarbinnen de patiënt zijn inkomen moet meedelen en
dat afwijkt van de wetsbepalingen van openbare orde, die verbieden om
honorariumsupplementen aan te rekenen wanneer het inkomen van de rechthebbende
onder de daarin bepaalde maximumbedragen blijft (Art. 138, § 1, eerste lid
Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987; Art. 50, § 6, eerste en tweede lid
Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.)
23 november 2009
C.2009.0266.F
nr. 684
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CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
DAAD
Opzettelijke fout – Artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet – Zware fout.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
26 mei 2009
P.2009.0032.N

A.C., 2009, nr. 344

HERSTELPLICHT
Integrale vergoeding.
20 februari 2009

C.2007.0305.N

A.C., 2009, nr. 146

Incidenteel hoger beroep van de burgerlijke partijen.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
26 mei 2009
P.2009.0032.N

A.C., 2009, nr. 344

Patiënt – Geneesheer – Gebrek aan informatie.
Conclusie van advocaat–generaal m.o. de Koster.
11 juni 2009
C.2008.0199.F

Pas., 2009, nr. 397

Overheid – Gemeente – Openbare weg – Aard – Grens – Beveiligingsplicht.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
6 november 2009
C.2008.0537.F

Pas., 2009, nr. 643

SCHADE
Betaling van de ontdoken belasting – Vordering van de Belgische Staat – Fiscaal misdrijf.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
10 februari 2009
P.2008.1312.N

A.C., 2009, nr. 109

Hulp van een derde – Begrip.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
20 februari 2009
C.2007.0305.N

A.C., 2009, nr. 146

Materiële schade – Raming – Professionele betalende hulp.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
20 februari 2009
C.2007.0305.N

A.C., 2009, nr. 146

Betaling van vervroegd invaliditeitspensioen door werkgever ingevolge zijn reglement.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
26 mei 2009
P.2008.1288.N

A.C., 2009, nr. 343
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Wettelijke grondslag – Beoordeling door de rechter – Grieven.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
23 oktober 2009
C.2007.0638.F

Pas., 2009, nr. 616

Peildatum – Geleden schade – Onderscheid – Toekomstige schade.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
23 oktober 2009
C.2007.0638.F

Pas., 2009, nr. 616

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID
Verplichting – Begrip.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
25 juni 2009
C.2007.0354.F

Pas., 2009, nr. 438

Rechtsvordering – Schade veroorzaakt door een derde.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
25 juni 2009
C.2007.0354.F

Pas., 2009, nr. 438

ADVOCAAT
Geoorloofdheid – Ambtshalve weglating van de lijst van stagiairs of van het tableau –
Niet–betaling bijdragen – Raad van de Orde.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
19 juni 2009
D.2007.0014.N

A.C., 2009, nr. 427

AFSTAND (RECHTSPLEGING)
AFSTAND VAN GEDING
Cassatieberoep – Partij – Burgerlijke zaken – Vereiste – Advocaat bij het Hof.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
10 september 2009
C.2008.0365.N

A.C., 2009, nr. 488

ARBEID
TIJDELIJKE ARBEID
Uitzendarbeid – Toepassing van wetten die steunen op het aantal werknemers – In
aanmerking nemen van ter beschikking van een gebruiker gestelde uitzendkrachten.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
30 maart 2009
S.2008.0088.N

A.C., 2009, nr. 222

ARBEIDSONGEVAL
SCHADE
Blijvende arbeidsongeschiktheid.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
26 oktober 2009
S.2008.0146.F

Pas., 2009, nr. 618
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VERGOEDING
Inrichting van een aangepaste badkamer – Toepassing – Prothese.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
22 juni 2009
S.2008.0139.N

A.C., 2009, nr. 429

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS
Onderwijs – Franse Gemeenschap – Gesubsidieerde instellingen – Medische en
farmaceutische kosten – Bepaling – Leerkracht.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
9 februari 2009
S.2007.0096.F

Pas., 2009, nr. 104

RECHTSPLEGING
Arbeidsrechtbank – Artikel 579, 1°, Ger.W. – Draagwijdte ratione personae – Cursist in
opleiding in een onderneming – Materiële bevoegdheid – Toepassing.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
30 november 2009
S.2004.0134.N

A.C., 2009, nr. 709

ARBEIDSOVEREENKOMST
EINDE
Gerechtvaardigd ontslag om dringende reden tijdens de opzeggingstermijn.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier
5 januari 2009
S.2008.0013.N

A.C., 2009, nr. 3

Tijdstip – Ontstaan van het recht.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier
5 januari 2009
S.2008.0013.N

A.C., 2009, nr. 3

Aard – Forfaitaire vergoeding.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
9 november 2009
S.2008.0106.F

Pas., 2009, nr. 647

Termijn – In overeenstemming met de wettelijke minimumtermijn – Berekening.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
9 november 2009
S.2008.0106.F

Pas., 2009, nr. 647

ARTS
Dwingende wet – Medische Raad – Beheerder – Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting –
Advies – Ziekenhuis.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
9 februari 2009
C.2007.0348.F

Pas., 2009, nr. 103

– 490 –
Uitoefening van de geneeskunde – Patiënt – Gebrek aan informatie – Aansprakelijkheid.
Conclusie van advocaat–generaal m.o. de Koster.
11 juni 2009
C.2008.0199.F

Pas., 2009, nr. 397

Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting – Ziekenhuiswet – Dringende reden.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
26 oktober 2009
C.2008.0171.F

Pas., 2009, nr. 617

Voorwaarden – Ziekenhuisopname – Ziekenhuiswet – Aangesloten geneesheer –
Maximumbedrag – Wetsbepalingen van openbare orde – Opnameovereenkomst –
Afwijking – Honoraria.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
23 november 2009
C.2009.0266.F

Pas., 2009, nr. 684

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN
KREDIETVERRICHTINGEN
Derdenbeslag – Begrip – Kredietopening.
Conclusie van advocaat–generaal m.o. Van Ingelgem.
26 november 2009
C.2009.0063.N

A.C., 2009, nr. 702

BELASTING
Betaling van de ontdoken belasting – Vordering van de Belgische Staat.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
10 februari 2009
P.2008.1312.N

A.C., 2009, nr. 109

Belastingreglement dat voorziet in een minimumbelasting – Gelijkheid inzake belastingen
– Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Vereiste
verantwoording.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
10 december 2009
F.2008.0020.N

A.C., 2009, nr. 735

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Evenredigheid met de inbreuk – Administratieve sancties met repressief karakter –
Toetsingsrecht van rechter – Wettelijkheid van de sanctie.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
13 februari 2009
C.2007.0507.N

A.C., 2009, nr. 121

Richtlijn van de Raad – Aankoop – Aftrek van B.T.W. – Deelname aan een frauduleuze
verrichting – Belastingplichtige op de hoogte – Uitlegging door het H.v.J..
Conclusie van advocaat–generaal Henkes, 18/06/2009, F.07.0082.F
18 juni 2009
F.2007.0082.F

Pas., 2009, nr. 419

Valse facturen – Aankoop – Fictief B.T.W.–bedrag op de facturen vermeld – Vermelde
belasting maakt deel uit van de belastbare grondslag – Hoofdelijkheid van de koper met

– 491 –
de belastingschuldige leverancier.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes, 18/06/2009, F.07.0082.F
18 juni 2009
F.2007.0082.F

Pas., 2009, nr. 419

Intracommunautaire verwerving van goederen – Toepassingsgebied – Gelijkstelling.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
25 september 2009
F.2008.0023.F

Pas., 2009, nr. 528

Bewarende maatregelen – Invordering gevraagd door een Lidstaat van de EEG –
Richtlijn 76/308/EEG van de EG–Raad – Wet 20 juli 1979 – Aangezochte Belgische
autoriteit – Betwiste invordering.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
25 september 2009
F.2007.0004.F

Pas., 2009, nr. 526

Weigering – Geen bewijskrachtige stukken – Latere overlegging – Vrijstelling – Controle.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
25 september 2009
F.2008.0009.F

Pas., 2009, nr. 527

Overdracht van een handelszaak – Levering van goederen – Niet als levering beschouwde
overdrachten – Overdracht van een algemeenheid van goederen of van een
bedrijfsafdeling – Begrip – Werkingssfeer.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
15 oktober 2009
F.2008.0025.N

A.C., 2009, nr. 586

Invordering – Rechtsvordering – Verjaring – Oorsprong – Bewijskrachtige gegevens
waarvan de administratie kennis gekregen heeft.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
27 november 2009
F.2008.0084.F

Pas., 2009, nr. 705

BEROEPSGEHEIM
Fiscale ambtenaar die binnen de uitoefening van zijn ambt blijft – Artikel 337 Wetboek
van Inkomstenbelastingen – Beroepsgeheim van de fiscale ambtenaar die optreedt bij de
toepassing van de – Inkomstenbelastingen.
Conclusie van advocaat–generaal Timperman.
20 oktober 2009
P.2009.0846.N

A.C., 2009, nr. 596

BEROEPSZIEKTE
Recht – Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid – Zwangere werkneemster –
Zwangerschapsverlof – Periode erna – Vergoedingen – Arbeidsongeschiktheid.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
11 mei 2009
S.2007.0112.F

Pas., 2009, nr. 307

– 492 –
BESLAG
BEWAREND BESLAG
Zeeschip – Beslag op zeeschip.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
27 februari 2009
C.2007.0036.N

A.C., 2009, nr. 162

Vereisten – Beslag op zeeschip.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
27 februari 2009
C.2007.0036.N

A.C., 2009, nr. 162

Bewarend beslag onder derden – Gevolg voor het vermogen van de derde–beslagene –
Bevoegdheid van de rechter.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
13 november 2009
C.2008.0322.F

Pas., 2009, nr. 662

Verklaring – Bewarend beslag onder derden – Begrip – Kredietopening.
Conclusie van advocaat–generaal m.o. Van Ingelgem.
26 november 2009
C.2009.0063.N

A.C., 2009, nr. 702

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
Overschrijving – Indeplaatsstelling – Uitvoerend beslag op onroerend goed.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
30 januari 2009
C.2006.0011.N

A.C., 2009, nr. 81

Aard – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Vordering tot indeplaatsstelling – Niet
gesteund op verstandhouding of bedrog – Derdenverzet – Vonnis – Uitvoerend beslag op
onroerend goed.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
30 januari 2009
C.2006.0011.N

A.C., 2009, nr. 81

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
GERECHTSBRIEF
Wijziging – Gerechtelijke woonplaats – Geen melding – Burgerlijke zaken.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
16 oktober 2009
C.2007.0212.F

Pas., 2009, nr. 589

BEVOEGDHEID EN AANLEG
ALGEMEEN
Arbeidsrechtbank – Artikel 579, 1°, Ger.W. – Draagwijdte ratione personae – Cursist in
opleiding in een onderneming – Materiële bevoegdheid – Toepassing.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
30 november 2009
S.2004.0134.N

A.C., 2009, nr. 709

– 493 –
BELASTINGZAKEN
Appelrechter – Invordering van de belasting – Voorlopige tenuitvoerlegging –
Bevoegdheid – Beslissing tot opheffing – Beslag.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
6 november 2009
F.2008.0044.F

Pas., 2009, nr. 644

BURGERLIJKE ZAKEN
Beslissing inzake ontvangstmachtiging – Dringende en voorlopige maatregelen
betreffende de persoon en de goederen – Naderhand ingediend verzoekschrift tot
echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed – Vrederechter.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
18 mei 2009
C.2007.0517.N

A.C., 2009, nr. 325

Verwijzing naar de eerste rechter – Deskundigenonderzoek – Geheel of gedeeltelijk
bevestigen van een onderzoeksmaatregel – Herdefiniëren van de opdracht aan de
deskundige – Devolutieve kracht – Rechtspleging in hoger beroep – Toepassing.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
22 juni 2009
S.2008.0139.N

A.C., 2009, nr. 429

STRAFZAKEN
Strafuitvoeringsrechtbank – Fout bij de verdeling van de zaken binnen eenzelfde
rechtbank – Begrip – Territoriale bevoegdheid.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 maart 2009
P.2009.0280.F

Pas., 2009, nr. 205

Vrijspraak op strafgebied – Onbevoegdverklaring om kennis te nemen van de burgerlijke
vordering.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
4 mei 2009
C.2008.0354.N

A.C., 2009, nr. 291

Persoonlijke bevoegdheid – Beslissing tot onttrekking – Correctionaliseerbare misdaad of
wanbedrijf – Bevoegd vonnisgerecht – Kamer van de jeugdrechtbank, met bijzondere
samenstelling, bestaande uit drie rechters – Artikelen 76, vijfde lid, en 97, § 1, 7°, Ger.W.
– Jeugdrechtbank – Jeugdbescherming.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
4 november 2009
P.2009.1390.F

Pas., 2009, nr. 637

Persoonlijke bevoegdheid – Beslissing tot onttrekking – Correctionaliseerbare misdaad of
wanbedrijf – Bevoegd vonnisgerecht – Kamer van de jeugdrechtbank, met bijzondere
samenstelling, bestaande uit drie rechters – Vervolgingen tegen een minderjarige en
tegen meerderjarigen – Jeugdrechtbank – Jeugdbescherming – Samenhang.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
4 november 2009
P.2009.1390.F

Pas., 2009, nr. 637

– 494 –
INTERNATIONALE BEVOEGDHEID
Huur van goederen – Verordening (E.G.) nr. 44/2201 van de Raad van 22 december 2000
– Levering van diensten – Begrip.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
12 oktober 2009
C.2008.0559.F

Pas., 2009, nr. 574

BEWIJS
BELASTINGZAKEN
Draagwijdte – Afkomst en aard van de bezittingen – Wettelijke vermoedens – Tekenen en
indiciën van gegoedheid – Wettelijk vermoeden – Aanslagprocedure –
Inkomstenbelastingen.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
16 oktober 2009
F.2008.0018.F

Pas., 2009, nr. 591

BURGERLIJKE ZAKEN
Bewijslast – Artikel 29bis W.A.M.–wet – Beschermde categorie – Niet–bestuurder –
W.A.M.–verzekering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandewal.
24 april 2009
C.2007.0120.N

A.C., 2009, nr. 275

Beoordelingsvrijheid.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
11 mei 2009
S.2008.0143.F

Pas., 2009, nr. 311

Conclusie – Verwerping – Miskenning van de bewijskracht van de conclusie – Geen –
Beslissing.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
11 mei 2009
S.2007.0110.F

Pas., 2009, nr. 306

Ontvankelijkheid – Middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de akten –
Te voegen stukken.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
11 september 2009
C.2008.0274.F

Pas., 2009, nr. 492

STRAFZAKEN
Verplichting – Bewijswaarde – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Anonieme
getuigenis – Bewijs tot staving – Motivering – Artikel 6, E.V.R.M..
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0547.F

Pas., 2009, nr. 392

Verplichting – Getuige – Horen op de rechtszitting – Als gewone inlichting horen –
Eedaflegging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
16 december 2009
P.2009.1157.F

Pas., 2009, nr. 754

– 495 –
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Controle – Feiten die aan de vordering ten grondslag liggen – Vaststelling – Verjaring –
Burgerlijke rechter – Beslissing.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
9 februari 2009
S.2008.0067.F

Pas., 2009, nr. 105

Toetsing door het Hof – Burgerlijke partijstelling door benadeelde van misdrijf –
Beoordeling door de rechter – Voorwaarde.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
10 februari 2009
P.2008.1312.N

A.C., 2009, nr. 109

Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Burgerlijke partijstelling bij
rechtsvordering – Consignatieverplichting – Bestaansreden.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
9 december 2009
P.2009.1105.F

Pas., 2009, nr. 730

Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Burgerlijke partijstelling bij
rechtsvordering – Consignatieverplichting – Verzuim – Rechtstreeks dagende partij.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
9 december 2009
P.2009.1105.F

Pas., 2009, nr. 730

Consignatie – Draagwijdte – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht –
Burgerlijke partijstelling bij rechtsvordering – Consignatieverplichting – Verzuim –
Daaropvolgende vordering tot onderzoek.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
9 december 2009
P.2009.1105.F

Pas., 2009, nr. 730

CASSATIE
ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD
VAN HET CASSATIEGEDING
Cassatieberoep – Gekozen woonplaats – Ontvankelijkheid – Einde van de keuze –
Burgerlijke zaken – Eenzijdig verzoekschrift – Algemeen – Aanhangigmaking.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
29 januari 2009
C.2009.0026.F

Pas., 2009, nr. 77

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Cassatieberoep – Raad van State – Bevoegdheid – Verenigde kamers – Afstand.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
10 september 2009
C.2008.0365.N

A.C., 2009, nr. 488

Beoordeling – Onrechtmatig beding – Kennelijk onevenwicht – Wettelijk begrip –
Handelspraktijken – Bescherming van de consument.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
21 december 2009
C.2008.0499.F

Pas., 2009, nr. 771

– 496 –
VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET
BELANG VAN DE WET
Ruilverkaveling van landeigendommen – Vonnis op tegenspraak van een vrederechter –
Cassatieberoep in het belang van de wet – Cassatieberoep van de procureur–generaal bij
het Hof van Cassatie.
Conclusie advocaat–generaal Werquin.
2 oktober 2009
C.2009.0383.F

Pas., 2009, nr. 551

CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN
Vorm.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
29 januari 2009
C.2009.0026.F

Pas., 2009, nr. 77

Ontvankelijkheid – Cassatierechter – Rechten van de Mens – Toegang – Gerechtelijk
Wetboek.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
29 januari 2009
C.2009.0026.F

Pas., 2009, nr. 77

Kennisgeving – Begin – Zaterdag – Derde erop volgende werkdag.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
30 januari 2009
D.2008.0007.N

A.C., 2009, nr. 83

Memorie van toelichting – Aanvullend middel afgeleid uit een nieuwe wet – Laattijdige
neerlegging.
Conclusies van advocaat–generaal m.o. de Koster.
2 april 2009
C.2008.0343.F

Pas., 2009, nr. 232

Partij – Vereiste – Advocaat bij het Hof.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
10 september 2009
C.2008.0365.N

A.C., 2009, nr. 488

Middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de akten.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
11 september 2009
C.2008.0274.F

Pas., 2009, nr. 492

Ontvankelijkheid – Stedenbouwkundig inspecteur – Herstelvordering – Stedenbouw –
Verweerders – Handelend of optredend in naam van het Vlaams Gewest – Tegen hem
gericht cassatieberoep – Dwangsom – Herstel van plaats in de vorige staat –
Tenuitvoerlegging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandewal.
24 december 2009
C.2006.0279.N

A.C., 2009, nr. 784

– 497 –
STRAFZAKEN
Verklaring van cassatieberoep aan de directeur van de gevangenis of zijn gemachtigde –
Proces–verbaal van de verklaring – Beklaagde in hechtenis.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
7 januari 2009
P.2008.1596.F

Pas., 2009, nr. 14

Verklaring van cassatieberoep aan de directeur van de gevangenis of zijn gemachtigde –
Proces–verbaal van de verklaring – Beklaagde in hechtenis – Taal van de rechtspleging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
7 januari 2009
P.2008.1596.F

Pas., 2009, nr. 14

Toepasselijke bepalingen – Hoger beroep – Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling –
Cassatieberoep – Voorlopige aanhouding – Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling – Passieve uitlevering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 maart 2009
P.2009.0315.F

Pas., 2009, nr. 206

Toepasselijke wetsbepalingen – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Verzoek tot
invrijheidstelling – Uitleveringsdetentie na exequatur – Invrijheidstelling door de kamer
van inbeschuldigingstelling – Passieve uitlevering.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
31 maart 2009
P.2009.0162.N

A.C., 2009, nr. 224

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Verzoek tot
invrijheidstelling – Uitleveringsdetentie na exequatur – Invrijheidstelling door de kamer
van inbeschuldigingstelling – Passieve uitlevering.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
31 maart 2009
P.2009.0162.N

A.C., 2009, nr. 224

Ontvankelijkheid – Overgangsrecht – Strafuitvoeringsrechtbank – Wijziging termijn en
vormvoorwaarden cassatieberoep.
Conclusie van eerste advocaat–generaal M. De Swaef.
7 april 2009
P.2009.0399.N

A.C., 2009, nr. 247

Opschortende werking – Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep van het openbaar
ministerie – Elektronisch toezicht – Beslissing tot toekenning – Gevolgen.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
8 april 2009
P.2009.0400.F

Pas., 2009, nr. 250

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Ontvankelijkheid – Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde – Niet–ontvankelijk
hoger beroep – Regeling van de rechtspleging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
27 mei 2009
P.2009.0261.F

Pas., 2009, nr. 353

Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling

– 498 –
zich bevoegd verklaart om die controle uit te oefenen – Controle van de regelmatigheid
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en – Doel van deze controle.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
9 juni 2009
P.2007.1673.N

A.C., 2009, nr. 382

Controle op de bijzondere opsporingsmethoden door de kamer van
inbeschuldigingstelling – Arresten nr. 105/2007 van 19 juli 2007 en nr. 111/2008 van 31
juli 2008 van het – Declaratief karakter van deze arresten.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
9 juni 2009
P.2009.0054.N

A.C., 2009, nr. 384

Ontvankelijkheid – Nationaliteit – Vordering tot vervallenverklaring – Cassatieberoep –
Arrest van het hof van beroep.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0295.F

Pas., 2009, nr. 390

Ontvankelijkheid – Stedenbouw – Geen herstelvordering aanhangig – Cassatieberoep van
de stedenbouwkundig inspecteur – Strafrechter.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
8 september 2009
P.2009.0341.N

A.C., 2009, nr. 483

Beslissing vatbaar voor verzet – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid –
Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis tot intrekking van een uitvoeringsmodaliteit van de
straf – Rechtbank die bij verstek uitspraak heeft gedaan.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
23 september 2009
P.2009.1359.F

Pas., 2009, nr. 522

Cassatieberoep – Strafuitvoeringsrechtbank – Verklaring ondertekend door een advocaat
– Vonnis – Vorm.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
16 december 2009
P.2009.1694.F

Pas., 2009, nr. 756

BELASTINGZAKEN
Middel van niet–ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Belastingadministratie –
Ondertekening en neerlegging – Invloed – Discriminatie tussen de administratie en de
belastingschuldige – Ambtenaar.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
27 november 2009
F.2008.0083.F

Pas., 2009, nr. 704

CASSATIEMIDDELEN
ALGEMEEN
Middel afgeleid uit de schending van nog niet in werking getreden wetsbepalingen – Niet–
ontvankelijkheid.
Conclusies van advocaat–generaal m.o. de Koster.
2 april 2009
C.2008.0343.F

Pas., 2009, nr. 232

– 499 –
BURGERLIJKE ZAKEN
Ontvankelijkheid van het middel – Geen vermelding – Geschonden wetsbepaling.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
5 maart 2009
C.2008.0028.F

Pas., 2009, nr. 174

Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
11 mei 2009
S.2008.0100.F

Pas., 2009, nr. 309

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Hof van beroep – Eindbeslissing over een geschilpunt
– Verwijzing naar de eerste rechter tot verdere behandeling van de zaak – Vonnis over
hetzelfde punt in een andere betekenis – Kritiek van de eiser op dat vonnis – Niet–
gegrond verklaard hoger beroep – Beslissing die de eiser benadeelt – Middel van
openbare orde.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
25 juni 2009
C.2007.0595.F

Pas., 2009, nr. 439

Aard – Ontvankelijkheid – Bevoegdheidsoverschrijding.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
25 juni 2009
C.2007.0595.F

Pas., 2009, nr. 439

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Hof van beroep – Nieuw middel – Eindbeslissing over
een geschilpunt – Verwijzing naar de eerste rechter tot verdere behandeling van de zaak –
Vonnis over hetzelfde punt in een andere betekenis – Kritiek van de eiser op dat vonnis –
Niet–gegrond verklaard hoger beroep – Beslissing die de eiser benadeelt – Middel van
openbare orde.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
25 juni 2009
C.2007.0595.F

Pas., 2009, nr. 439

Ontvankelijkheid – Middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de akten.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
11 september 2009
C.2008.0274.F

Pas., 2009, nr. 492

Vermeldingen toegevoegd op verzoek van de procureur–generaal – Geen bevoegdheid
van de procureur–generaal – Op die vermeldingen gegrond middel – Proces–verbaal van
de terechtzitting.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
11 september 2009
C.2008.0218.F

Pas., 2009, nr. 491

Gevolg – Eiser in cassatie – Ontvankelijkheid van het middel – Grief die een
tegenstrijdigheid aanvoert tussen twee beschikkingen van de bestreden – Nieuwe wet van
kracht tijdens het cassatiegeding – Lot van de vordering voor de rechter op verwijzing na
cassatie.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
30 september 2009
P.2008.1102.F

Pas., 2009, nr. 535

– 500 –
Wettelijke grondslag – Beoordeling door de rechter – Grieven – Schade.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
23 oktober 2009
C.2007.0638.F

Pas., 2009, nr. 616

Onpartijdigheid – Rechter – Ontvankelijkheid – Bestreden beslissing – Middel.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
9 november 2009
S.2007.0086.F

Pas., 2009, nr. 646

Ontvankelijkheid van het middel – Nummering en parafering – Aan het stuk gehecht
document.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
14 december 2009
S.2008.0145.N

A.C., 2009, nr. 742

Ontvankelijkheid – Wettelijke bepaling – Miskenning van de bewijskracht van de akten.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
21 december 2009
S.2009.0007.F

Pas., 2009, nr. 774

STRAFZAKEN
Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Elektronisch
toezicht – Beslissing tot toekenning – Vaststelling van de datum waarop de beslissing
uitvoerbaar wordt – Middel dat aanvoert dat het vonnis uitvoerbaar is verklaard voordat
het kracht van gewijsde heeft gekregen.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
8 april 2009
P.2009.0400.F

Pas., 2009, nr. 250

Ontvankelijkheid – Onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest tot verwijzing naar het
hof van assisen – Middel dat de afwijzing van een verschoningsgrond aanvoert.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
2 september 2009
P.2009.1300.F

Pas., 2009, nr. 471

Gebruik van valse stukken – Toezicht door het Hof.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 november 2009
P.2009.0958.F

Pas., 2009, nr. 675

CONFLICT VAN ATTRIBUTIE
Aard – Raad van State – Bevoegdheid – Afdeling bestuursrechtspraak – Nationale Kamer
van gerechtsdeurwaarders – Beroep tot nietigverklaring – Akten en reglementen van
administratieve overheden – Administratieve overheid.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
10 september 2009
C.2009.0102.N

A.C., 2009, nr. 489

– 501 –
DESKUNDIGENONDERZOEK
Verwijzing naar de eerste rechter – Bevoegdheid – Geheel of gedeeltelijk bevestigen van
een onderzoeksmaatregel – Herdefiniëren van de opdracht aan de deskundige –
Rechtspleging in hoger beroep – Toepassing.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
22 juni 2009
S.2008.0139.N

A.C., 2009, nr. 429

Verplichting – Als gewone inlichting horen – Horen van de deskundige op de rechtszitting
– Strafzaken – Eedaflegging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
16 december 2009
P.2009.1157.F

Pas., 2009, nr. 754

DOUANE EN ACCIJNZEN
Rechten bij invoer of uitvoer – Niet–geheven rechten – Procedure tot navordering.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs
9 januari 2009
C.2007.0188.N

A.C., 2009, nr. 19

Rechten bij invoer of uitvoer – Niet–geheven rechten – Procedure tot navordering –
Strafrechtelijk vervolgbare handeling – Toepassingsvoorwaarden – Afwijking – Termijn
van drie jaar.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs
9 januari 2009
C.2007.0188.N

A.C., 2009, nr. 19

Wegvervoer – TIR–Overeenkomst – Douanekantoor van vertrek – Controle op de
juistheid van het goederenmanifest – Verplichtingen – Internationaal vervoer.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs
9 januari 2009
F.2007.0049.N

A.C., 2009, nr. 20

Verschuldigdheid van de accijns – Sluikinvoer – Niet onder schorsingregeling geplaatste
goederen.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
3 maart 2009
P.2008.1451.N

A.C., 2009, nr. 166

Artikel 39, eerste lid – Accijnzen – Accijnsproducten – Wet van 10 juni 1997 – Geldboete
van tienmaal de ontdoken accijns – Onmogelijkheid voor de strafrechter om de geldboete
te matigen – Leemte in de wetgeving – Vernietiging van de bepaling –
Ongrondwettelijkheid.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
2 september 2009
P.2009.0458.F

Pas., 2009, nr. 468

Artikel 39, eerste lid – Accijnzen – Accijnsproducten – Wet van 10 juni 1997 – Geldboete
van tienmaal de ontdoken accijns – Onmogelijkheid voor de strafrechter om de geldboete
te matigen – Grondwettelijkheid.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
2 september 2009
P.2009.0458.F

Pas., 2009, nr. 468

– 502 –
Door de bevoegde autoriteiten zelf gewekt rechtmatig vertrouwen – Invoer van goederen
in een land van de Europese Gemeenschappen – Controle van oorsprong – Recht van
niet–navordering – Vergissing van de bevoegde autoriteiten – Actieve gedraging.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
12 november 2009
F.2007.0098.N

A.C., 2009, nr. 655

DWANGSOM
Herstelmaatregelen – Aanvang – Stedenbouw – Uitvoeringstermijn – Respijttermijn –
Beslissing die enkel een uitvoeringstermijn oplegt – Verbeurte van de dwangsom –
Onderscheid – Gevolg.
Conclusie van advocaat–generaal Vandewal.
24 december 2009
C.2006.0639.N

A.C., 2009, nr. 785

Herstelmaatregelen – Aanvang – Stedenbouw – Uitvoeringstermijn – Respijttermijn –
Beslissing die enkel een uitvoeringstermijn oplegt – Verbeurte van de dwangsom –
Onderscheid – Gevolg.
Conclusie van advocaat–generaal Vandewal.
24 december 2009
C.2008.0073.N

A.C., 2009, nr. 786

Aanvang – Uitspraak die de dwangsom oplegt – Verbeurte – Strafzaken.
Conclusie van advocaat–generaal Vandewal.
24 december 2009
C.2006.0279.N

A.C., 2009, nr. 784

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
Genot van de gezinswoning – Beslissing van de vrederechter – Gelding.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
18 mei 2009
C.2007.0517.N

A.C., 2009, nr. 325

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN
Ontbinding van het huwelijksstelsel.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
18 mei 2009
C.2007.0517.N

A.C., 2009, nr. 325

Onderhoudsgeld – Genot van de gezinswoning – Huwelijksvermogensrecht – Alimentatie
– Dringende en voorlopige maatregel – Uitwerking en aard – Vereffening en verdeling.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
18 mei 2009
C.2007.0517.N

A.C., 2009, nr. 325

Onderhoudsuitkering – Vaststelling – Levensstandaard tijdens het huwelijk – Bedrag –
Criteria.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
12 oktober 2009
C.2008.0524.F

Pas., 2009, nr. 572

– 503 –
Onderhoudsuitkering – Vaststelling – Staat van behoeftigheid – Terugval van
economische situatie – Bedrag.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
12 oktober 2009
C.2008.0524.F

Pas., 2009, nr. 572

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL
Tenuitvoerlegging in België – Voorwaarden – Buitenlands bevel tot aanhouding –
Toezicht op de dubbele strafbaarstelling – Vrijstelling van toezicht – Lijst van misdrijven
– Toepassing op de poging tot dat misdrijf – Doodslag.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 februari 2009
P.2009.0233.F

Pas., 2009, nr. 136

Tenuitvoerlegging in België – Voorwaarden – Buitenlands bevel tot aanhouding – Feiten
die verschillende misdrijven uitmaken – Voorwaarden vervuld voor één van de
omschrijvingen van het feit.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 februari 2009
P.2009.0233.F

Pas., 2009, nr. 136

Specialiteitsbeginsel – Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een Belgische
overheid – Tenuitvoerlegging in het buitenland – Overlevering van de betrokkene.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0170.F

Pas., 2009, nr. 389

Kaderbesluit – Overlevering onder dwang van de vervolgde persoon met het oog op
berechting – Voorwerp.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0170.F

Pas., 2009, nr. 389

Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een Belgische overheid –
Tenuitvoerlegging in het buitenland – Overlevering van de vervolgde persoon –
Vernietiging van de beslissing tot overlevering door de uitvoerende Staat.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0170.F

Pas., 2009, nr. 389

EUROPESE UNIE
PREJUDICIELE GESCHILLEN
Europees socialezekerheidsrecht – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Begrip "ambtenaar
of een met hem gelijkgestelde" – Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
25 mei 2009
S.2008.0009.N

A.C., 2009, nr. 341

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Reeds opgeloste rechtsvraag –
Overeenstemming – Verplichting om de vraag te stellen – Hof van Cassatie.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
25 september 2009
F.2008.0009.F

Pas., 2009, nr. 527

– 504 –
VERDRAGSBEPALINGEN
B.T.W. – Richtlijn van de Raad – Aankoop – Aftrek van B.T.W. – Deelname aan een
frauduleuze verrichting – Belastingplichtige op de hoogte.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
18 juni 2009
F.2007.0082.F

Pas., 2009, nr. 419

Weigering – Belasting over de toegevoegde waarde – Geen bewijskrachtige stukken –
Latere overlegging – Zesde richtlijn 77/388/EEG van 17 mei 1977 van de Europese Raad
– Vrijstelling – Controle.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
25 september 2009
F.2008.0009.F

Pas., 2009, nr. 527

Bewarende maatregelen – Belasting over de toegevoegde waarde – Invordering gevraagd
door een Lidstaat van de EEG – Richtlijn 76/308/EEG van de EG–Raad – Wet 20 juli
1979 – Aangezochte Belgische autoriteit – Betwiste invordering.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
25 september 2009
F.2007.0004.F

Pas., 2009, nr. 526

Pensioenen – Rustpensioen – Invloed op bedrag gezinspensioen – Vrij verkeer van
werknemers – Sociale zekerheid – Werknemers.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
19 oktober 2009
S.2008.0055.N

A.C., 2009, nr. 593

Pensioenen – Rustpensioen – Invloed op bedrag gezinspensioen – Europees sociaal recht
– Verordening (E.G.) nr. 883/2004 van 29 april 2004 – Coördinatie sociale
zekerheidsstelsels – Werknemers.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
19 oktober 2009
S.2008.0055.N

A.C., 2009, nr. 593

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD
RECHTSPLEGING
Aangifte van schuldvordering – Betwisting door de curator – Beslissing tot afwijzing –
Rechtbank van koophandel.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
13 maart 2009
F.2007.0080.N

A.C., 2009, nr. 198

ALLERLEI
Aangifte van schuldvordering.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
13 maart 2009
F.2007.0080.N

A.C., 2009, nr. 198

GEMEENSCHAP EN GEWEST
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Verweerder – Stedenbouwkundig inspecteur –

– 505 –
Herstelvordering – Hoedanigheid – Stedenbouw – Dwangsom – Vlaams Gewest – Herstel
van plaats in de vorige staat – Tenuitvoerlegging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandewal.
24 december 2009
C.2006.0279.N

A.C., 2009, nr. 784

GEMEENTE
Parkeerheffingen op motorvoertuigen – Concessie gegeven aan een particulier –
Uitvoering.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
29 mei 2009
C.2008.0129.N

A.C., 2009, nr. 362

Parkeerheffingen op motorvoertuigen – Concessie gegeven aan een particulier –
Uitvoering.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
29 mei 2009
C.2008.0130.N

A.C., 2009, nr. 363

Openbaarheid van bestuur – Bestuursdocumenten – Verspreiding en gebruik voor
commerciële doeleinden – Verbod.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
29 mei 2009
C.2008.0130.N

A.C., 2009, nr. 363

Openbare weg – Aard – Grens – Beveiligingsplicht.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
6 november 2009
C.2008.0537.F

Pas., 2009, nr. 643

GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
ALGEMEEN
Lokale overheden – Recht tot belastingheffing – Verboden gelijkaardige belasting –
Inkomstenbelastingen.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
10 december 2009
F.2008.0041.N

A.C., 2009, nr. 737

Lokale overheden – Recht tot belastingheffing – Verboden gelijkaardige belasting –
Gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden – Inkomstenbelastingen.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
10 december 2009
F.2008.0041.N

A.C., 2009, nr. 737

GEMEENTEBELASTINGEN
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – Verplichting tot doorstorting –
Wettelijke interest – Vertraging in de uitvoering – Schadevergoeding – Berekening.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
8 mei 2009
F.2008.0012.N

A.C., 2009, nr. 304

Parkeerheffingen op motorvoertuigen – Concessie gegeven aan een particulier –

– 506 –
Uitvoering.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
29 mei 2009
C.2008.0130.N

A.C., 2009, nr. 363

Parkeerheffingen op motorvoertuigen – Concessie gegeven aan een particulier –
Uitvoering.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
29 mei 2009
C.2008.0129.N

A.C., 2009, nr. 362

PROVINCIEBELASTINGEN
Vereisten – Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen – Reglement dat
voorziet in een minimumbelasting.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
10 december 2009
F.2008.0020.N

A.C., 2009, nr. 735

GENEESKUNDE
ALGEMEEN
Dwingende wet – Medische Raad – Beheerder – Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting –
Advies – Ziekenhuis.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
9 februari 2009
C.2007.0348.F

Pas., 2009, nr. 103

Voorwaarden – Ziekenhuisopname – Ziekenhuiswet – Aangesloten geneesheer –
Maximumbedrag – Wetsbepalingen van openbare orde – Opnameovereenkomst –
Afwijking – Honoraria.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
23 november 2009
C.2009.0266.F

Pas., 2009, nr. 684

BEROEPSORDEN
Orde der dierenartsen – Gewestelijke raad die het Frans als voertaal heeft – Verwijzing
naar een andere gewestelijke raad – Wettelijke onmogelijkheid.
Conclusie van advocaat–generaal m.o. de Koster.
26 februari 2009
C.2009.0011.F

Pas., 2009, nr. 160

Samenstelling – Raad van beroep – Raadsheren in het hof van beroep – Tuchtzaken –
Orde der geneesheren.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
7 mei 2009
D.2008.0002.F

Pas., 2009, nr. 301

ALLERLEI
Palliatieve zorg – Schuldig verzuim.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
26 mei 2009
P.2009.0032.N

A.C., 2009, nr. 344

– 507 –
Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting – Geneesheer – Ziekenhuiswet – Dringende reden.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
26 oktober 2009
C.2008.0171.F

Pas., 2009, nr. 617

GERECHTSDEURWAARDER
Aard – Raad van State – Bevoegdheid – Afdeling bestuursrechtspraak – Nationale Kamer
van gerechtsdeurwaarders – Beroep tot nietigverklaring – Akten en reglementen van
administratieve overheden – Administratieve overheid.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
10 september 2009
C.2009.0102.N

A.C., 2009, nr. 489

GERECHTSKOSTEN
ALGEMEEN
Omslag – Kosten – Bevoegdheid van de rechter.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
18 december 2009
C.2008.0334.F

Pas., 2009, nr. 763

BELASTINGZAKEN
Veroordeling tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding – Staat als verweerder –
Rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger.W. – Eiser belastingplichtige –
Beroep ongegrond.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
18 december 2009
F.2008.0062.F

Pas., 2009, nr. 766

STRAFZAKEN
Burgerlijke rechtsvordering – Eindvonnis – Rechtsplegingsvergoeding.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
10 februari 2009
P.2008.1312.N

A.C., 2009, nr. 109

Hoger beroep van de burgerlijke partij – Niet–gegrond verklaard hoger beroep –
Veroordeling tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding – In het gelijk gestelde partij –
Beklaagde veroordeeld om de burgerlijke partij te vergoeden – Veroordeling van de
beklaagde tot betaling van de echtsplegingsvergoeding in hoger beroep – Begrip.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
25 november 2009
P.2009.1094.F

Pas., 2009, nr. 696

GEZINSBIJSLAG
GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG
Aard – Stelsel – Residuaal karakter.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
21 december 2009
S.2009.0007.F

Pas., 2009, nr. 774

Verwijzing – Kind dat geen recht heeft op gezinsbijslag krachtens een Belgische,

– 508 –
buitenlandse of internationale regeling – Kind dat reeds recht heeft op gezinsbijslag
krachtens een Belgische, buitenlandse of internationale regeling – Regeling voor
werknemers – Regeling voor zelfstandigen – Relevant en niet discriminerend criterium
van onderscheid – Bedrag – Onderscheid.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
21 december 2009
S.2009.0007.F

Pas., 2009, nr. 774

GRONDWET
GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Wachtuitkeringen – Verbintenis – Recht op werkloosheidsuitkeringen – Uitkeringen –
Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Schriftelijke overeenkomst – Ontzegging – Al dan
niet vergelijkbare situatie – Arbeidsmarkt – Jonge werknemer – Overeenstemming – Niet–
naleving – Beschikbaarheid – Werkloosheidsuitkeringen – Werkloze – Werkloosheid.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
9 november 2009
S.2008.0120.F

Pas., 2009, nr. 648

Wachtuitkeringen – Verbintenis – Recht op werkloosheidsuitkeringen – Uitkeringen –
Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden –
Schriftelijke overeenkomst – Ontzegging – Al dan niet vergelijkbare situatie –
Arbeidsmarkt – Jonge werknemer – Overeenstemming – Niet–naleving – Beschikbaarheid
– Werkloosheidsuitkeringen – Werkloze – Werkloosheid.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
9 november 2009
S.2008.0120.F

Pas., 2009, nr. 648

Gelijkheid van de Belgen voor de wet.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
10 december 2009
F.2008.0020.N

A.C., 2009, nr. 735

Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
10 december 2009
F.2008.0020.N

A.C., 2009, nr. 735

Verwijzing – Kind dat geen recht heeft op gezinsbijslag krachtens een Belgische,
buitenlandse of internationale regeling – Kind dat reeds recht heeft op gezinsbijslag
krachtens een Belgische, buitenlandse of internationale regeling – Regeling voor
werknemers – Regeling voor zelfstandigen – Relevant en niet discriminerend criterium
van onderscheid – Artikel 11 – Gewaarborgde gezinsbijslag – Gelijkheid – Non–
discriminatie – Bedrag – Gezinsbijslag – Onderscheid.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
21 december 2009
S.2009.0007.F

Pas., 2009, nr. 774

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
In ruste gestelde magistraat.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
7 mei 2009
D.2008.0002.F

Pas., 2009, nr. 301

– 509 –
Gelijkheid inzake belastingen.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
10 december 2009
F.2008.0020.N

A.C., 2009, nr. 735

GRONDWETTELIJK HOF
Aard – Beslissing die vaststeld dat een wet ongrondwettig is.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
9 juni 2009
P.2009.0054.N

A.C., 2009, nr. 384

Ongrondwettigheid – Arrest nr. 105/2007 van 19 juli 2007 – Vernietiging van artikel
235ter, § 6, Sv. – Arrest nr. 111/2008 van 31 juli 2008 – Niet–ontvankelijkheid van het
onmiddellijk cassatieberoep tegen de controle op de bijzondere opsporingsmethoden –
Declaratief karakter.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
9 juni 2009
P.2009.0054.N

A.C., 2009, nr. 384

Prejudicieel geschil – Verplichting tot het stellen van de vraag – Niet ontvankelijk
cassatieberoep – Vraag waarop het antwoord niet kan leiden tot de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep – Hof van Cassatie.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0295.F

Pas., 2009, nr. 390

Prejudicieel geschil – Verplichting tot het stellen van de vraag – Niet ontvankelijk
cassatieberoep – Vraag zonder gevolg voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep –
Hof van Cassatie.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0295.F

Pas., 2009, nr. 390

Vernietiging van een strafwet – Leemte in de wetgeving.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
2 september 2009
P.2009.0458.F

Pas., 2009, nr. 468

Artikel 39, eerste lid – Wet van 10 juni 1997 – Geldboete van tienmaal de ontdoken
accijns – Onmogelijkheid voor de strafrechter om de geldboete te matigen – Vernietiging
van een strafwet – Leemte in de wetgeving – Vernietiging van de bepaling –
Ongrondwettelijkheid.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
2 september 2009
P.2009.0458.F

Pas., 2009, nr. 468

Verplichting – Prejudicieel geschil – Wetboek van registratie–, hypotheek– en
griffierechten – Hof van Cassatie.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
30 oktober 2009
F.2008.0066.F

Pas., 2009, nr. 632

– 510 –
HANDELSPRAKTIJKEN
Beoordeling – Onrechtmatig beding – Kennelijk onevenwicht – Wettelijk begrip – Hof van
Cassatie – Bescherming van de consument.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
21 december 2009
C.2008.0499.F

Pas., 2009, nr. 771

Opschortende voorwaarde – Beoordeling – Onrechtmatig beding – Kennelijk
onevenwicht – Voorwaarde niet vervuld – Bestemming van het gestorte voorschot –
Criterium – Bescherming van de consument.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
21 december 2009
C.2008.0499.F

Pas., 2009, nr. 771

HELING
Witwasmisdrijf – Artikel 505, eerste lid, 2°, Strafwetboek (oud) – Misdrijf dat
vermogensvoordelen vermeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek heeft voortgebracht – Dader,
mededader of medeplichtige van dat hoofdmisdrijf – Gevolg – Bijzondere
verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
10 februari 2009
P.2008.1312.N

A.C., 2009, nr. 109

Witwassen – Draagwijdte – Op de hoogte stellen van de vervolgde persoon van de hem
ten laste gelegde feiten – Vervolging wegens witwassen – Basismisdrijf in het buitenland
gepleegd – Identificatie.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
16 december 2009
P.2009.1166.F

Pas., 2009, nr. 755

HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING
Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Heropening van de rechtspleging
betreffende de strafvordering – Schending van het Verdrag.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
11 februari 2009
P.2008.1472.F

Pas., 2009, nr. 114

Cassatie – Hof van assisen – Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens –
Intrekking van het voorgaand arrest – Onderzoek van het oorspronkelijk cassatieberoep –
Tussenarrest betreffende de formulering van de vragen – Hof van Cassatie – Schending
van het Verdrag.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
11 februari 2009
P.2008.1472.F

Pas., 2009, nr. 114

Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Heropening van de rechtspleging
betreffende de strafvordering – Schending van het Verdrag.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
11 februari 2009
P.2008.1472.F

Pas., 2009, nr. 114

– 511 –
HERZIENING
ALGEMEEN
Zaak – Nieuw feit – Intrekking.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
7 oktober 2009
P.2009.0777.F

Pas., 2009, nr. 562

VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES
Ontvankelijkheid – Veroordeling – Voorwaarden – Opschorting van de uitspraak van de
veroordeling – Schuldigverklaring.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
29 april 2009
P.2008.1648.F

Pas., 2009, nr. 284

HOF VAN ASSISEN
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF
Ontvankelijkheid – Middel dat de afwijzing van een verschoningsgrond aanvoert –
Onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest tot verwijzing.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
2 september 2009
P.2009.1300.F

Pas., 2009, nr. 471

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY
Deelneming aan een diefstal met verzwarende omstandigheden – Geïndividualiseerde
vragen aan de jury.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
11 februari 2009
P.2008.1472.F

Pas., 2009, nr. 114

EINDARREST
Verplichting – Draagwijdte – Schuldigverklaring – Opzettelijke doodslag – Verzwarende
omstandigheid van voorbedachte rade – Motivering – Artikel 6, E.V.R.M..
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0425.F

Pas., 2009, nr. 391

Verplichting – Schuldigverklaring – Artikelen 342 en 348, Sv. – Motivering – Artikel 6,
E.V.R.M. – Toepassing.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0547.F

Pas., 2009, nr. 392

Verplichting – Draagwijdte – Schuldigverklaring – Anonieme getuigenis – Motivering –
Artikel 6, E.V.R.M..
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0547.F

Pas., 2009, nr. 392

Verplichting – Draagwijdte – Schuldigverklaring – Opzettelijke doodslag – Door de

– 512 –
beschuldigde toegegeven feiten – Motivering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0425.F

Pas., 2009, nr. 391

Verplichting – Schuldigverklaring – Motivering – Artikel 6, E.V.R.M..
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0547.F

Pas., 2009, nr. 392

Schuldigverklaring – Opzettelijke doodslag – Verzwarende omstandigheid van
voorbedachte rade – Motivering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0425.F

Pas., 2009, nr. 391

Verplichting – Draagwijdte – Schuldigverklaring – Verweer dat de verschoningsgrond
uitlokking aanvoert – Motivering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
14 oktober 2009
P.2009.1005.F

Pas., 2009, nr. 581

Verplichting – Draagwijdte – Schuldigverklaring – Verweer dat
rechtvaardigingsgrond of grond van niet–toerekenbaarheid aanvoert – Motivering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
14 oktober 2009
P.2009.1196.F

een

Pas., 2009, nr. 582

HOGER BEROEP
BELASTINGZAKEN
Appelrechter – Invordering van de belasting – Voorlopige tenuitvoerlegging –
Bevoegdheid – Beslissing tot opheffing – Beslag.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
6 november 2009
F.2008.0044.F

Pas., 2009, nr. 644

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)
Aard – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Gedwongen tenuitvoerlegging – Vordering tot
indeplaatsstelling – Niet gesteund op verstandhouding of bedrog – Derdenverzet – Vonnis
– Uitvoerend beslag op onroerend goed.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
30 januari 2009
C.2006.0011.N

A.C., 2009, nr. 81

Verwijzing naar de eerste rechter – Deskundigenonderzoek – Geheel of gedeeltelijk
bevestigen van een onderzoeksmaatregel – Herdefiniëren van de opdracht aan de
deskundige – Toepassing.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
22 juni 2009
S.2008.0139.N

A.C., 2009, nr. 429

– 513 –
Draagwijdte – Devolutieve kracht – Beperking.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
28 september 2009
S.2009.0012.F

Pas., 2009, nr. 532

Termijn – Gerechtelijke woonplaats in België.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
16 oktober 2009
C.2007.0212.F

Pas., 2009, nr. 589

Gedaagde in hoger beroep.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
6 november 2009
C.2008.0537.F

Pas., 2009, nr. 643

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Aan zich trekken van de zaak – Verplichting van de rechter in hoger beroep.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
1 april 2009
P.2008.1925.F

Pas., 2009, nr. 227

Ontvankelijkheid – Toetsing door het Hof – Verstrijken van de wettelijke termijn –
Feitelijke beoordeling – Overmacht.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
8 april 2009
P.2008.1907.F

Pas., 2009, nr. 248

Ontvankelijkheid – Verstrijken van de wettelijke termijn – Overmacht.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
8 april 2009
P.2008.1907.F

Pas., 2009, nr. 248

Verscheidene daders – Hoofdelijkheid – Incidenteel hoger beroep van de burgerlijke
partijen – Hoger beroep van een beklaagde – Schadevergoeding.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
26 mei 2009
P.2009.0032.N

A.C., 2009, nr. 344

Verwijzingsbeschikking van de raadkamer – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Ontvankelijkheid – Regeling van de rechtspleging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
27 mei 2009
P.2009.0261.F

Pas., 2009, nr. 353

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beschikking tot verwijzing – Middel dat de
onregelmatigheid van de beschikking van de raadkamer aanvoert – Regeling van de
rechtspleging – Onderzoeksgerechten.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 november 2009
P.2009.0984.F

Pas., 2009, nr. 676

Hoger beroep van de burgerlijke partij – Niet–gegrond verklaard hoger beroep –
Veroordeling tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding – In het gelijk gestelde partij –
Beklaagde veroordeeld om de burgerlijke partij te vergoeden – Veroordeling van de

– 514 –
beklaagde tot betaling van de echtsplegingsvergoeding in hoger beroep – Begrip.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
25 november 2009
P.2009.1094.F

Pas., 2009, nr. 696

HUUR VAN GOEDEREN
ALGEMEEN
Opzegging – Intrekking – Afstand in onderlinge overeenstemming – Eenzijdige handeling.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
23 november 2009
C.2008.0263.F

Pas., 2009, nr. 683

HUISHUUR
Opzegging door de huurder – Opzegging door de verpachter.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
12 oktober 2009
C.2008.0533.F

Pas., 2009, nr. 573

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
ALGEMEEN
Mede–eigenaar – Huwelijksgemeenschap – Exclusief genot van een onverdeeld goed.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
18 mei 2009
C.2007.0517.N

A.C., 2009, nr. 325

IMMUNITEIT
Internationale organisaties – Artikel 6.1 – Voorwaarden – Beoordeling – Rechtstoegang –
Vrijstelling van rechtsvervolging – Rechten van de Mens – Artikel 6 – Verdrag Rechten
van de Mens – Beperkingen.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
21 december 2009
S.2004.0129.F

Pas., 2009, nr. 773

INDEPLAATSSTELLING
Overschrijving – Gedwongen tenuitvoerlegging – Uitvoerend beslag op onroerend goed.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
30 januari 2009
C.2006.0011.N

A.C., 2009, nr. 81

Aard – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Gedwongen tenuitvoerlegging – Niet gesteund
op verstandhouding of bedrog – Derdenverzet – Vonnis – Vordering – Uitvoerend beslag
op onroerend goed.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
30 januari 2009
C.2006.0011.N

A.C., 2009, nr. 81

– 515 –
Omvang indeplaatsstelling – Indeplaatsstelling – Terugvordering – Gemeenrechtelijke
verdeling van aansprakelijkheid – Verstrekkingen – Cumulatieverbod – Omvang –
Ziekteverzekeraar.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
16 november 2009
C.2009.0256.N

A.C., 2009, nr. 667

INGEBREKESTELLING
Aanmaning voorafgaand aan de opeisbaarheid – Betwisting van het bestaan van de
schuld – Moratoire interesten.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
16 april 2009
C.2007.0604.F

Pas., 2009, nr. 254

INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING
Taak van de rechter – Abnormale of goedgunstige voordelen – Beroepskosten –
Correlatie.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
12 juni 2009
F.2006.0085.N

A.C., 2009, nr. 401

Abnormale of goedgunstige voordelen.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
12 juni 2009
F.2006.0085.N

A.C., 2009, nr. 401

Abnormale of goedgunstige voordelen – Artikel 26, eerste lid, W.I.B. (1992).
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
12 juni 2009
F.2006.0085.N

A.C., 2009, nr. 401

Beroepskosten – Artikel 49 W.I.B. (1992).
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
12 juni 2009
F.2006.0085.N

A.C., 2009, nr. 401

Gegevens – Indiciaire afrekening – Gezinsuitgaven.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
16 oktober 2009
F.2008.0005.F

Pas., 2009, nr. 590

Verband met de beroepswerkzaamheid – Nederlandse A.O.W.–uitkering.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
12 november 2009
F.2008.0040.N

A.C., 2009, nr. 659

Uitkeringen tot herstel van een bestendige derving van beroepsinkomsten –
Belastbaarheid.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
12 november 2009
F.2008.0022.N

A.C., 2009, nr. 657

– 516 –
Belastbaarheid – Verzekering "gewaarborgd inkomen" – Vergoeding wegens blijvende
ongeschiktheid.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
12 november 2009
F.2008.0022.N

A.C., 2009, nr. 657

Werkgeversbijdragen – Belastbaarheid van het pensioen – Levensverzekeringscontract –
Stortingen tijdens de pensioenopbouw – Beschikkingsrecht van de werknemer.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
12 november 2009
F.2008.0019.N

A.C., 2009, nr. 656

Werkgeversbijdragen – Levensverzekeringscontract – Stortingen tijdens de
pensioenopbouw – Beschikkingsrecht van de werknemer – Individueel en definitief
verworven pensioenopbouw.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
12 november 2009
F.2008.0019.N

A.C., 2009, nr. 656

Vereisten – Uitkeringen – Belastingvrijstelling – Levensverzekeringscontract.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
12 november 2009
F.2008.0019.N

A.C., 2009, nr. 656

Uitoefening van de geneeskunde – Verhuur van cliënteel – Dokterspraktijk in de vorm van
een B.V.B.A. – Veinzing.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
18 december 2009
F.2008.0072.F

Pas., 2009, nr. 767

AANSLAGPROCEDURE
Onderzoek en controle – Verplichtingen van de belastingplichtige – Fiscaal bankgeheim –
Bankgeheim – Leasingsmaatschappijen.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
15 oktober 2009
F.2008.0070.N

A.C., 2009, nr. 587

Onderzoek en controle – Verplichtingen van de belastingplichtige – Fiscaal bankgeheim –
Onderworpen instellingen.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
15 oktober 2009
F.2008.0070.N

A.C., 2009, nr. 587

Draagwijdte – Afkomst en aard van de bezittingen – Wettelijk vermoeden.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
16 oktober 2009
F.2008.0018.F

Pas., 2009, nr. 591

Wijzigingsbericht – Motivering – Belastingverhoging.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
16 oktober 2009
F.2008.0018.F

Pas., 2009, nr. 591

– 517 –
Vereisten – Vermeldingen.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
30 oktober 2009
F.2008.0048.F

Pas., 2009, nr. 631

Aanvang – Bezwaartermijn.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
12 november 2009
F.2008.0049.N

A.C., 2009, nr. 660

Hoger beroep – Wettigheid – Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg – Subsidiaire
aanslag – Beslissing van de directeur.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
27 november 2009
F.2008.0079.F

Pas., 2009, nr. 703

Wettigheid – Oud artikel 335 WIB 92 – Aanslagjaar 1998 – Aanslag, bij vonnis nietig
verklaard door de rechtbank van eerste aanleg – Nieuwe aanslag.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
27 november 2009
F.2008.0083.F

Pas., 2009, nr. 704

Juridische gevolgen, getrokken uit de aangifte – Voorwaarde.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
27 november 2009
F.2009.0013.F

Pas., 2009, nr. 706

Nieuwe aanslag – Nietig verklaarde aanslag.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
10 december 2009
F.2008.0007.N

A.C., 2009, nr. 734

Aangifte – Vermelding die op het aangifteformulier moet worden aangebracht – Wezenlijk
bestanddeel.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
18 december 2009
F.2008.0029.F

Pas., 2009, nr. 764

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
Hoger beroep – Wettigheid – Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg – Subsidiaire
aanslag – Beslissing van de directeur.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
27 november 2009
F.2008.0079.F

Pas., 2009, nr. 703

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE
SCHATKIST
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer – Overdracht van een algemeenheid van
goederen of een tak van werkzaamheid – Belastingschulden van de overlater –
Overdracht van een handelszaak – Begrip.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
15 oktober 2009
F.2008.0025.N

A.C., 2009, nr. 586

– 518 –
Verplichting tot registratie – Tegenstelbaarheid – Overdracht van een algemeenheid van
goederen of een tak van werkzaamheid – Toepasselijke overdrachten.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
15 oktober 2009
F.2008.0025.N

A.C., 2009, nr. 586

Invordering van de belasting – Invordering – Overdracht van een handelszaak –
Bevoegdheid – Kennisgeving van de overdracht – Ontstentenis – Ontvanger der directe
belastingen.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
6 november 2009
F.2008.0044.F

Pas., 2009, nr. 644

ALLERLEI
Beroepsgeheim – Fiscale ambtenaar die binnen de uitoefening van zijn ambt blijft –
Artikel 337 Wetboek van Inkomstenbelastingen – Beroepsgeheim van de fiscale
ambtenaar die optreedt bij de toepassing van de.
Conclusie van advocaat–generaal Timperman.
20 oktober 2009
P.2009.0846.N

A.C., 2009, nr. 596

INTERESTEN
MORATOIRE INTERESTEN
Aanmaning tot betaling – Aanmaning voorafgaand aan de opeisbaarheid – Betwisting
van het bestaan van de schuld – Voorwaarde.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
16 april 2009
C.2007.0604.F

Pas., 2009, nr. 254

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Internationale organisaties – Artikel 6.1 – Voorwaarden – Beoordeling – Rechtstoegang –
Vrijstelling van rechtsvervolging – Artikel 6 – Verdrag Rechten van de Mens –
Beperkingen.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
21 december 2009
S.2004.0129.F

Pas., 2009, nr. 773

JACHT
Jachtrecht – Eigenaar van een perceel – Wettelijk verbod op het jachtrecht – Houder van
het jachtrecht.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
14 september 2009
C.2008.0091.F

Pas., 2009, nr. 496

JEUGDBESCHERMING
Toepassing in de tijd – Persoonlijke bevoegdheid – Beslissing tot onttrekking –
Correctionaliseerbare misdaad of wanbedrijf – Bevoegd vonnisgerecht – Kamer van de
jeugdrechtbank, met bijzondere samenstelling, bestaande uit drie rechters – Artikelen 76,
vijfde lid, en 97, § 1, 7°, Ger.W. – Jeugdrechtbank.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.

– 519 –
4 november 2009

P.2009.1390.F

Pas., 2009, nr. 637

Persoonlijke bevoegdheid – Beslissing tot onttrekking – Correctionaliseerbare misdaad of
wanbedrijf – Bevoegd vonnisgerecht – Kamer van de jeugdrechtbank, met bijzondere
samenstelling, bestaande uit drie rechters – Vervolgingen tegen een minderjarige en
tegen meerderjarigen – Jeugdrechtbank – Samenhang.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
4 november 2009
P.2009.1390.F

Pas., 2009, nr. 637

LEVENSONDERHOUD
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Onderhoudsuitkering – Vaststelling –
Gevolgen t.a.v. de goederen – Levensstandaard tijdens het huwelijk – Bedrag – Criteria.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
12 oktober 2009
C.2008.0524.F

Pas., 2009, nr. 572

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Onderhoudsuitkering – Vaststelling – Staat
van behoeftigheid – Terugval van economische situatie – Gevolgen t.a.v. de goederen –
Bedrag.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
12 oktober 2009
C.2008.0524.F

Pas., 2009, nr. 572

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
Opdrachten – Toekenning – Algemene opdracht – Voorwaarden – Gevolgen – Recht op
betaling – Hulpverzoeker – Maatschappelijke dienstverlening – Overlegging – Bewijs –
Datum.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
9 februari 2009
S.2008.0090.F

Pas., 2009, nr. 106

MACHTEN
RECHTERLIJKE MACHT
Beoordeling van administratieve
Beoordelingsbevoegdheid.

sanctie

–

Beoordeling

Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
3 maart 2009
P.2008.1451.N

van

misdrijf

–

A.C., 2009, nr. 166

In ruste gestelde magistraat.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
7 mei 2009
D.2008.0002.F

Pas., 2009, nr. 301

MILIEURECHT
Vorderingsrecht – Vaststelling door de rechter – Kennelijke inbreuk.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
18 december 2009
C.2008.0334.F

Pas., 2009, nr. 763

– 520 –
MINDERVALIDEN
Franse Gemeenschapscommissie – Gehandicapten – Sociale en professionele integratie –
Individuele bepalingen – Individuele bijstand – Hulpmiddelen voor de mobiliteit –
Rolstoel – Aanpassingen.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
11 mei 2009
S.2008.0126.F

Pas., 2009, nr. 310

MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL.
EENHEID VAN OPZET
Misdrijf van witwassen – Nieuwe strafbaarstelling – Feiten niet strafbaar op het ogenblik
dat zij werden gepleegd – Werking in de tijd.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
14 oktober 2009
P.2008.1095.F

Pas., 2009, nr. 580

TOEREKENBAARHEID
Schuldigverklaring – Verweer dat een ernstige mentale stoornis aanvoert – Grond van
niet–toerekenbaarheid – Motivering – Hof van assisen.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
14 oktober 2009
P.2009.1196.F

Pas., 2009, nr. 582

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
Schuldigverklaring – Verweer dat een rechtvaardigingsgrond aanvoert – Motivering –
Hof van assisen.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
14 oktober 2009
P.2009.1196.F

Pas., 2009, nr. 582

Schuldigverklaring – Verweer dat de verschoningsgrond uitlokking aanvoert – Motivering
– Hof van assisen.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
14 oktober 2009
P.2009.1005.F

Pas., 2009, nr. 581

DEELNEMING
Inbreuk op artikel 35 R.S.Z.–Wet – Sociale zekerheid.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
20 januari 2009
P.2008.0650.N

A.C., 2009, nr. 46

Materieel mogelijk maken van voorgenomen misdrijf.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
3 maart 2009
P.2008.1451.N

A.C., 2009, nr. 166

NATIONALITEIT
Verklaring tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit – Machtiging tot verblijf –

– 521 –
Wettelijke verblijfsduur – Vreemdeling – Regularisatie – Berekening.
Conclusie van van advocaat–generaal Dubrulle.
20 februari 2009
C.2008.0115.N

A.C., 2009, nr. 149

Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Vordering tot vervallenverklaring – Arrest van het
hof van beroep.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0295.F

Pas., 2009, nr. 390

Gewaarborgde rechten en vrijheden – Recht op de dubbele nationaliteit – Verdrag
Rechten van de Mens.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0295.F

Pas., 2009, nr. 390

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
Vaststellingen van de feitenrechter – Toetsing door het Hof – Burgerlijke partijstelling
door benadeelde van misdrijf – Ontvankelijkheidsvoorwaarde.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
10 februari 2009
P.2008.1312.N

A.C., 2009, nr. 109

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
VERKIEZINGEN
In aanmerking nemen van ter beschikking van een gebruiker gestelde uitzendkrachten –
Bedrijfsorganisatie – Bepaling van het aantal mandaten – Algemeen.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
30 maart 2009
S.2008.0088.N

A.C., 2009, nr. 222

ONDERWIJS
Subjectief recht – Gesubsidieerde instellingen – Weddetoelage – Vordering tot betaling
tegen de Gemeenschap – Leerkracht.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
9 februari 2009
S.2007.0096.F

Pas., 2009, nr. 104

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
Verwijzingsbeschikking van de raadkamer – Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger
beroep van de inverdenkinggestelde – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid –
Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde – Niet–ontvankelijk hoger beroep – Regeling
van de rechtspleging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
27 mei 2009
P.2009.0261.F

Pas., 2009, nr. 353

Verwijzingsbeschikking van de raadkamer – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Ontvankelijkheid – Regeling van de rechtspleging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
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27 mei 2009

P.2009.0261.F

Pas., 2009, nr. 353

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de regelmatigheid aan de hand van het
vertrouwelijk dossier – Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Doel.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
9 juni 2009
P.2007.1673.N

A.C., 2009, nr. 382

Kamer van inbeschuldigingstelling – Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging
– Gerechtelijk onderzoek na een jaar niet afgesloten – Verzoekschrift gegrond op artikel
136, tweede lid, Sv..
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
23 september 2009
P.2009.0510.F

Pas., 2009, nr. 520

Kamer van inbeschuldigingstelling – Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging
– Toetsing op verzoek van een partij – Verplichting tot toetsing.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
23 september 2009
P.2009.0510.F

Pas., 2009, nr. 520

Beginsel van de rechtspraak op tegenspraak – Beperkende werking van de
aanhangigmaking – Regeling van de rechtspleging – Verwijzing – Bevoegdheden –
Raadkamer.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 november 2009
P.2009.0984.F

Pas., 2009, nr. 676

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beschikking tot verwijzing – Middel dat de
onregelmatigheid van de beschikking van de raadkamer aanvoert – Regeling van de
rechtspleging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 november 2009
P.2009.0984.F

Pas., 2009, nr. 676

Rechtspleging – Samenstelling van het dossier – Door het openbaar ministerie ter
informatie gevoegd stuk – In aanmerking genomen door de raadkamer – Regeling van de
rechtspleging – Raadkamer.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 november 2009
P.2009.0984.F

Pas., 2009, nr. 676

Rechtspleging – Regelmatigheid – Samenstelling van het dossier – Door het openbaar
ministerie ter informatie gevoegd stuk – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 november 2009
P.2009.0984.F

Pas., 2009, nr. 676

Artikel 6.1 E.V.R.M. – Regeling van de rechtspleging – Redelijke termijn – Overschrijding
– Onderzoeksgerechten – Gevolg.
Conclusie van advocaat–generaal Timperman.
24 november 2009
P.2009.1080.N

A.C., 2009, nr. 694

Artikel 6.1 E.V.R.M. – Verval van de strafvordering – Regeling van de rechtspleging –
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Redelijke termijn – Overschrijding – Onderzoeksgerechten.
Conclusie van advocaat–generaal Timperman.
24 november 2009
P.2009.1080.N

A.C., 2009, nr. 694

Artikel 6.1 E.V.R.M. – Voorwaarden – Ontslag van rechtsvervolging – Regeling van de
rechtspleging – Motivering – Redelijke termijn – Overschrijding – Onderzoeksgerechten –
Doel.
Conclusie van advocaat–generaal Timperman.
24 november 2009
P.2009.1080.N

A.C., 2009, nr. 694

Burgerlijke partijstelling bij rechtsvordering – Consignatieverplichting – Bestaansreden –
Openen.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
9 december 2009
P.2009.1105.F

Pas., 2009, nr. 730

Burgerlijke partijstelling bij rechtsvordering – Consignatieverplichting – Verzuim –
Openen.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
9 december 2009
P.2009.1105.F

Pas., 2009, nr. 730

Consignatie – Burgerlijke partijstelling bij rechtsvordering – Consignatieverplichting –
Verzuim – Openen – Daaropvolgende vordering tot onderzoek.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
9 december 2009
P.2009.1105.F

Pas., 2009, nr. 730

ONDERZOEKSGERECHTEN
Opdracht – Exequatur – Passieve uitlevering.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
31 maart 2009
P.2009.0162.N

A.C., 2009, nr. 224

Kamer van inbeschuldigingstelling – Bevoegdheid – Exequatur door de raadkamer –
Afwezigheid van hoger beroep – Navolgend verzoek tot invrijheidstelling – Afwijzing door
de raadkamer – Hoger beroep van de vreemdeling – Passieve uitlevering.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
31 maart 2009
P.2009.0162.N

A.C., 2009, nr. 224

Verwijzingsbeschikking van de raadkamer – Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger
beroep van de inverdenkinggestelde – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid –
Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde – Niet–ontvankelijk hoger beroep – Regeling
van de rechtspleging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
27 mei 2009
P.2009.0261.F

Pas., 2009, nr. 353

Verwijzingsbeschikking van de raadkamer – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Ontvankelijkheid – Regeling van de rechtspleging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
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27 mei 2009

P.2009.0261.F

Pas., 2009, nr. 353

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de regelmatigheid aan de hand van het
vertrouwelijk dossier – Bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie – Doel.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
9 juni 2009
P.2007.1673.N

A.C., 2009, nr. 382

Kamer van inbeschuldigingstelling – Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging
– Gerechtelijk onderzoek na een jaar niet afgesloten – Verzoekschrift gegrond op artikel
136, tweede lid, Sv..
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
23 september 2009
P.2009.0510.F

Pas., 2009, nr. 520

Kamer van inbeschuldigingstelling – Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging
– Toetsing op verzoek van een partij – Verplichting tot toetsing.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
23 september 2009
P.2009.0510.F

Pas., 2009, nr. 520

Beginsel van de rechtspraak op tegenspraak – Beperkende werking van de
aanhangigmaking – Regeling van de rechtspleging – Verwijzing – Bevoegdheden –
Raadkamer.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 november 2009
P.2009.0984.F

Pas., 2009, nr. 676

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beschikking tot verwijzing – Middel dat de
onregelmatigheid van de beschikking van de raadkamer aanvoert – Regeling van de
rechtspleging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 november 2009
P.2009.0984.F

Pas., 2009, nr. 676

Rechtspleging – Samenstelling van het dossier – Door het openbaar ministerie ter
informatie gevoegd stuk – In aanmerking genomen door de raadkamer – Regeling van de
rechtspleging – Raadkamer.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 november 2009
P.2009.0984.F

Pas., 2009, nr. 676

Rechtspleging – Regelmatigheid – Samenstelling van het dossier – Door het openbaar
ministerie ter informatie gevoegd stuk – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 november 2009
P.2009.0984.F

Pas., 2009, nr. 676

Artikel 6.1 E.V.R.M. – Regeling van de rechtspleging – Redelijke termijn – Overschrijding
– Gevolg.
Conclusie van advocaat–generaal Timperman.
24 november 2009
P.2009.1080.N

A.C., 2009, nr. 694

Artikel 6.1 E.V.R.M. – Verval van de strafvordering – Regeling van de rechtspleging –
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Redelijke termijn – Overschrijding.
Conclusie van advocaat–generaal Timperman.
24 november 2009
P.2009.1080.N

A.C., 2009, nr. 694

Artikel 6.1 E.V.R.M. – Voorwaarden – Ontslag van rechtsvervolging – Regeling van de
rechtspleging – Motivering – Redelijke termijn – Overschrijding – Doel.
Conclusie van advocaat–generaal Timperman.
24 november 2009
P.2009.1080.N

A.C., 2009, nr. 694

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE
Hoogdringende omstandigheden – Wederoverdracht – Wet 17 april 1835 –
Toepassingsgebied.
Conclusie van advocaat–generaal Vandewal.
22 mei 2009
C.2007.0087.N

A.C., 2009, nr. 334

ONTUCHT EN PROSTITUTIE
Verbeurdverklaring – Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Zaken welke gediend
hebben tot het plegen van het misdrijf – Gebouw dat verhuurd wordt met het oog op
prostitutie.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
27 mei 2009
P.2009.0240.F

Pas., 2009, nr. 352

OPENBAAR DOMEIN
Aard – Gemeenteweg – Grote wegen – Kleine wegen – Kruising met een spoorweg in
aanleg – Radiodistributie– en teledistributienetten – Openbare overheid – Bevel tot
verplaatsing.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
2 oktober 2009
C.2007.0480.F

Pas., 2009, nr. 546

OPENBAAR MINISTERIE
Zittingsbladen of processen–verbaal van de terechtzitting – Maandelijks nazicht door de
procureur–generaal – Voorwerp – Doel.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
11 september 2009
C.2008.0218.F

Pas., 2009, nr. 491

Zittingsbladen of processen–verbaal van de terechtzitting – Maandelijks nazicht door de
procureur–generaal.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
11 september 2009
C.2008.0218.F

Pas., 2009, nr. 491

OPENBARE ORDE
Verjaring – Burgerlijke stuiting – Dagvaarding voor het gerecht – Burgerlijke zaken –
Bevel tot betaling – Stuiting – Openbare orde.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
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11 mei 2009

S.2008.0100.F

Pas., 2009, nr. 309

OVEREENKOMST
ALGEMENE BEGRIPPEN
Beding ten behoeve van een derde – Verhouding tussen bedinger, belover en begunstigde.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
30 maart 2009
C.2007.0557.N

A.C., 2009, nr. 221

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
Uitdrukkelijk commissoir beding – Recht van ontbinding – Uitvoering te goeder trouw –
Rechtsmisbruik – Toepassing – Gevolg.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
9 maart 2009
C.2008.0331.F

Pas., 2009, nr. 182

Opschortende voorwaarde – Beoordeling – Onrechtmatig beding – Kennelijk
onevenwicht – Voorwaarde niet vervuld – Bestemming van het gestorte voorschot –
Criterium – Handelspraktijken – Bescherming van de consument.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
21 december 2009
C.2008.0499.F

Pas., 2009, nr. 771

EINDE
Huur van goederen – Opzegging – Intrekking – Afstand in onderlinge overeenstemming –
Eenzijdige handeling.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
23 november 2009
C.2008.0263.F

Pas., 2009, nr. 683

PENSIOEN
WERKNEMERS
Gemeenschapsrecht – Toekenning rustpensioen – Invloed op bedrag gezinspensioen –
Doelstelling van het Verdrag – Nationale wetgeving – Vrij verkeer van werknemers.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
19 oktober 2009
S.2008.0055.N

A.C., 2009, nr. 593

Rustpensioen – Recht – Periode na 31 december 1945 – Pensioenbijdrage – Bijdragen in
een andere sector – Tewerkstelling – Bewijs – Beroepsloopbaan.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
9 november 2009
S.2008.0128.F

Pas., 2009, nr. 649

PREJUDICIEEL GESCHIL
Europees socialezekerheidsrecht – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Begrip "ambtenaar
of een met hem gelijkgestelde" – Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie – Europese
Unie.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
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25 mei 2009

S.2008.0009.N

A.C., 2009, nr. 341

Grondwettelijk Hof – Verplichting tot het stellen van de vraag – Niet ontvankelijk
cassatieberoep – Vraag waarop het antwoord niet kan leiden tot de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep – Hof van Cassatie.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0295.F

Pas., 2009, nr. 390

Grondwettelijk Hof – Verplichting tot het stellen van de vraag – Niet ontvankelijk
cassatieberoep – Vraag zonder gevolg voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep –
Hof van Cassatie.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0295.F

Pas., 2009, nr. 390

Verplichting – Prejudicieel geschil – Grondwettelijk Hof – Wetboek van registratie–,
hypotheek– en griffierechten.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
30 oktober 2009
F.2008.0066.F

Pas., 2009, nr. 632

RAAD VAN STATE
Aard – Bevoegdheid – Afdeling bestuursrechtspraak – Nationale Kamer van
gerechtsdeurwaarders – Beroep tot nietigverklaring – Akten en reglementen van
administratieve overheden – Administratieve overheid.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
10 september 2009
C.2009.0102.N

A.C., 2009, nr. 489

Cassatieberoep – Bevoegdheid – Verenigde Kamers van het Hof – Afstand.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
10 september 2009
C.2008.0365.N

A.C., 2009, nr. 488

RADIO– EN TELEVISIEOMROEP
Aard – Gemeenteweg – Grote wegen – Kleine wegen – Kruising met een spoorweg in
aanleg – Radiodistributie– en teledistributienetten – Openbare overheid – Bevel tot
verplaatsing – Verplaatsing van de installaties en elektrische leidingen.
Conclusie advocaat–generaal Werquin.
2 oktober 2009
C.2007.0480.F

Pas., 2009, nr. 546

RECHT VAN VERDEDIGING
BURGERLIJKE ZAKEN
Recht van verdediging – Door de rechter vervangen redenen – Beschikkingsbeginsel.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
28 mei 2009
C.2006.0248.F

Pas., 2009, nr. 355

– 528 –
Debat op tegenspraak – Ambtshalve aangevulde reden – Algemeen – Bevoegdheid van de
rechter – Beschikkingsbeginsel.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
28 september 2009
C.2004.0253.F

Pas., 2009, nr. 529

STRAFZAKEN
Op de hoogte stellen van de vervolgde persoon van de hem ten laste gelegde feiten.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
16 december 2009
P.2009.1166.F

Pas., 2009, nr. 755

Draagwijdte – Misdrijf van witwassen – Op de hoogte stellen van de vervolgde persoon
van de hem ten laste gelegde feiten – Basismisdrijf in het buitenland gepleegd –
Identificatie.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
16 december 2009
P.2009.1166.F

Pas., 2009, nr. 755

RECHTBANKEN
ALGEMEEN
Onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
20 april 2009
D.2009.0001.N

A.C., 2009, nr. 257

BURGERLIJKE ZAKEN
Arbeidsrechtbank – Arbeidsongeschiktheid – Ziekte– en invaliditeitsverzekering –
Arbeidsongeschiktheidsverzekering – Aanhangigmaking.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
9 februari 2009
S.2008.0102.F

Pas., 2009, nr. 107

Taak van de rechter – Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
20 april 2009
S.2008.0015.N

A.C., 2009, nr. 260

Recht van verdediging – Debat op tegenspraak – Ambtshalve aangevulde reden –
Bevoegdheid van de rechter – Beschikkingsbeginsel.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
28 september 2009
C.2004.0253.F

Pas., 2009, nr. 529

Internationale organisaties – Artikel 6.1 – Voorwaarden – Beoordeling – Rechtstoegang –
Vrijstelling van rechtsvervolging – Rechten van de Mens – Artikel 6 – Verdrag Rechten
van de Mens – Bevoegdheid van de rechter – Beperkingen.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
21 december 2009
S.2004.0129.F

Pas., 2009, nr. 773

– 529 –
RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Cassatierechter – Burgerlijke zaken – Toegang –
Gerechtelijk Wetboek.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
29 januari 2009
C.2009.0026.F

Pas., 2009, nr. 77

Aan de jury gestelde vragen – Hof van assisen – Deelneming aan een diefstal met
verzwarende omstandigheden – Geïndividualiseerde vragen aan de jury.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
11 februari 2009
P.2008.1472.F

Pas., 2009, nr. 114

Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Heropening van de rechtspleging –
Schending van het Verdrag.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
11 februari 2009
P.2008.1472.F

Pas., 2009, nr. 114

Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Heropening van de rechtspleging –
Schending van het Verdrag.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
11 februari 2009
P.2008.1472.F

Pas., 2009, nr. 114

Recht op vrijheid en veiligheid – Toepasselijkheid – Uitleveringsdetentie na exequatur –
Arrestatie of gevangenhouding – Recht om voorziening te vragen bij de rechter –
Passieve uitlevering.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
31 maart 2009
P.2009.0162.N

A.C., 2009, nr. 224

Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Vordering tot vervallenverklaring van de
nationaliteit – Beslissing die de Belgische nationaliteit ontneemt aan iemand met een
andere nationaliteit – Voorwerp.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0295.F

Pas., 2009, nr. 390

Verplichting – Draagwijdte – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Eindarrest
– Hof van assisen – Schuldigverklaring – Anonieme getuigenis – Motivering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0547.F

Pas., 2009, nr. 392

Verplichting – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Eindarrest – Hof van
assisen – Schuldigverklaring – Artikelen 342 en 348, Sv. – Motivering – Toepassing.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0547.F

Pas., 2009, nr. 392

Verplichting – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Eindarrest – Hof van
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assisen – Schuldigverklaring – Opzettelijke doodslag – Verzwarende omstandigheid van
voorbedachte rade – Motivering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0425.F

Pas., 2009, nr. 391

Verplichting – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Eindarrest – Hof van
assisen – Schuldigverklaring – Motivering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0547.F

Pas., 2009, nr. 392

Overschrijding van de redelijke termijn – Onderzoeksgerecht – Regeling van de
rechtspleging – Redelijke termijn – Gevolg.
Conclusie van advocaat–generaal Timperman.
24 november 2009
P.2009.1080.N

A.C., 2009, nr. 694

Overschrijding van de redelijke termijn – Verval van de strafvordering – Regeling van de
rechtspleging – Redelijke termijn – Onderzoeksgerechten.
Conclusie van advocaat–generaal Timperman.
24 november 2009
P.2009.1080.N

A.C., 2009, nr. 694

Overschrijding van de redelijke termijn – Voorwaarden – Ontslag van rechtsvervolging –
Regeling van de rechtspleging – Motivering – Redelijke termijn – Onderzoeksgerechten –
Doel.
Conclusie van advocaat–generaal Timperman.
24 november 2009
P.2009.1080.N

A.C., 2009, nr. 694

Op de hoogte stellen van de vervolgde persoon van de hem ten laste gelegde feiten.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
16 december 2009
P.2009.1166.F

Pas., 2009, nr. 755

Draagwijdte – Misdrijf van witwassen – Op de hoogte stellen van de vervolgde persoon
van de hem ten laste gelegde feiten – Basismisdrijf in het buitenland gepleegd –
Identificatie.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
16 december 2009
P.2009.1166.F

Pas., 2009, nr. 755

Voorwaarden – Rechtstoegang – Vrijstelling van rechtsvervolging – Beginselen –
Beperkingen.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
21 december 2009
S.2004.0129.F

Pas., 2009, nr. 773

Internationale organisaties – Voorwaarden – Beoordeling – Rechtstoegang – Vrijstelling
van rechtsvervolging – Beperkingen.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
21 december 2009
S.2004.0129.F

Pas., 2009, nr. 773

– 531 –
RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE
Begrip.
Conclusie van advocaat–generaal Vandewal.
24 april 2009
C.2007.0120.N

A.C., 2009, nr. 275

Aard van voorwerp en oorzaak van de rechtsvordering.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
14 december 2009
S.2008.0145.N

A.C., 2009, nr. 742

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ALGEMEEN
Toegevoegde advocaat – Verhindering van de effectieve en plaatsvervangende
raadsheren – Hof van beroep – Samenstelling van de zetel.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
15 januari 2009
F.2007.0009.F

Pas., 2009, nr. 35

Aard – Raad van State – Bevoegdheid – Afdeling bestuursrechtspraak – Nationale Kamer
van gerechtsdeurwaarders – Gerechtsdeurwaarders – Beroep tot nietigverklaring – Akten
en reglementen van administratieve overheden – Administratieve overheid.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
10 september 2009
C.2009.0102.N

A.C., 2009, nr. 489

RECHTERLIJKE TUCHT
Tuchtonderzoek – Onregelmatigheid – Nationale tuchtraad – Advies.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
20 april 2009
D.2009.0001.N

A.C., 2009, nr. 257

Tuchtonderzoek – Tuchtoverheid – Persoon van minstens gelijke rang.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
20 april 2009
D.2009.0001.N

A.C., 2009, nr. 257

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
Artikel 1134, derde lid, B.W. – Begrip – Rechtsmisbruik.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
9 maart 2009
C.2008.0331.F

Pas., 2009, nr. 182

Legaliteitsbeginsel – Doelstelling – Burgelijke zaken – Recht op eerbiediging van het
gewettigd vertrouwen – Voorrang – Beginsel van goed bestuur – Beperkingen – Recht op
rechtszekerheid.
Conclusies van advocaat–generaal m.o. de Koster.
2 april 2009
C.2008.0343.F

Pas., 2009, nr. 232

– 532 –
Onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
20 april 2009
D.2009.0001.N

A.C., 2009, nr. 257

Recht van verdediging – Door de rechter vervangen redenen – Burgerlijke zaken –
Beschikkingsbeginsel.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
28 mei 2009
C.2006.0248.F

Pas., 2009, nr. 355

Miskenning – Rechtmatig vertrouwen – Vertrouwensbeginsel of rechtszekerheidsbeginsel
– Voorwaarde – Inkomstenbelastingen.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
10 december 2009
F.2008.0038.N

A.C., 2009, nr. 736

Wettelijkheidsbeginsel – Verplichting – Belastingadministratie – Beginsel van goed
bestuur – Recht op rechtszekerheid.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
18 december 2009
F.2008.0056.F

Pas., 2009, nr. 765

Overtuiging van de belastingsplichtige – Toepassing van de wet – Door aanschrijvingen
van de administratie gewekte schijn – Recht op rechtszekerheid.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
18 december 2009
F.2008.0056.F

Pas., 2009, nr. 765

RECHTSMISBRUIK
Artikel 1134, derde lid, B.W. – Begrip.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
9 maart 2009
C.2008.0331.F

Pas., 2009, nr. 182

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
GEEN CONCLUSIE
Beslissing die een wetsbepaling
toepassingsvoorwaarden vervuld zijn.

toepast

Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
26 maart 2009
C.2008.0051.F

–

Geen

vaststelling

dat

de

Pas., 2009, nr. 219

Hof van assisen – Schuldigverklaring – Opzettelijke doodslag – Verzwarende
omstandigheid van voorbedachte rade – Motivering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0425.F

Pas., 2009, nr. 391

Verplichting – Draagwijdte – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Anonieme
getuigenis – Motivering – Artikel 6, E.V.R.M..
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.

– 533 –
10 juni 2009

P.2009.0547.F

Pas., 2009, nr. 392

Verplichting – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Motivering – Artikel 6, E.V.R.M..
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0547.F

Pas., 2009, nr. 392

Verplichting – Draagwijdte – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Opzettelijke
doodslag – Door de beschuldigde toegegeven feiten – Motivering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0425.F

Pas., 2009, nr. 391

Verplichting – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Artikelen 342 en 348, Sv. –
Motivering – Artikel 6, E.V.R.M. – Toepassing.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0547.F

Pas., 2009, nr. 392

Verplichting – Draagwijdte – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Opzettelijke
doodslag – Verzwarende omstandigheid van voorbedachte rade – Motivering – Artikel 6,
E.V.R.M..
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0425.F

Pas., 2009, nr. 391

Verplichting – Draagwijdte – Schuldigverklaring – Verweer dat de verschoningsgrond
uitlokking aanvoert – Motivering – Hof van assisen.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
14 oktober 2009
P.2009.1005.F

Pas., 2009, nr. 581

Verplichting – Draagwijdte – Schuldigverklaring – Verweer dat een
rechtvaardigingsgrond of grond van niet–toerekenbaarheid aanvoert – Motivering – Hof
van assisen.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
14 oktober 2009
P.2009.1196.F

Pas., 2009, nr. 582

Verplichting – Redengeving – Vermelding – Gegevens.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
11 december 2009
C.2009.0332.F

Pas., 2009, nr. 740

OP CONCLUSIE
Motiveringsplicht – Weigering – Verzoek tot opschorting van de uitspraak van de
veroordeling.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
27 mei 2009
P.2009.0016.F

Pas., 2009, nr. 350

REGISTRATIE (RECHT VAN)
Uitsluiting – Vermindering wegens bescheiden woning – Bezit van een tot woning

– 534 –
bestemd onroerend goed.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
15 oktober 2009
F.2008.0073.N

A.C., 2009, nr. 588

Verplichting – Prejudicieel geschil – Grondwettelijk Hof – Wetboek van registratie–,
hypotheek– en griffierechten – Hof van Cassatie.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
30 oktober 2009
F.2008.0066.F

Pas., 2009, nr. 632

RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOM
Uitsluiting – Classificatie van de kavels – Cultuur– en bedrijfswaarde – Elementen zonder
verband met de cultuur– en bedrijfswaarde – Elementen niet in aanmerking genomen –
Toewijziging van de kavels aan de eigenaars – Elementen in aanmerking genomen –
Verkoops– of vermogenswaarde.
Conclusie advocaat–generaal Werquin.
2 oktober 2009
C.2009.0383.F

Pas., 2009, nr. 551

SAMENHANG
Persoonlijke bevoegdheid – Beslissing tot onttrekking – Correctionaliseerbare misdaad of
wanbedrijf – Bevoegd vonnisgerecht – Kamer van de jeugdrechtbank, met bijzondere
samenstelling, bestaande uit drie rechters – Vervolgingen tegen een minderjarige en
tegen meerderjarigen – Jeugdrechtbank – Strafzaken – Jeugdbescherming – Samenhang.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
4 november 2009
P.2009.1390.F

Pas., 2009, nr. 637

SCHIP. SCHEEPVAART
Zeeschip – Bewarend beslag op zeeschip.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
27 februari 2009
C.2007.0036.N

A.C., 2009, nr. 162

Vereisten – Bewarend beslag op zeeschip.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
27 februari 2009
C.2007.0036.N

A.C., 2009, nr. 162

SCHULDVERGELIJKING
Zwakke weggebruiker – Geoorloofd karakter – Schuldvordering op de verzekeraar –
Schuldvordering op de zwakke weggebruiker, zijn verzekerde – Verzekeraar – W.A.M.–
verzekering.
Conclusie advocaat–generaal Werquin.
2 oktober 2009
C.2008.0200.F

Pas., 2009, nr. 549

– 535 –
SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN
OPZETTELIJK DODEN
Palliatieve zorg – Schuldig verzuim.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
26 mei 2009
P.2009.0032.N

A.C., 2009, nr. 344

Wet Gezondsheidsberoepen – Schuldig verzuim.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
26 mei 2009
P.2009.0032.N

A.C., 2009, nr. 344

Verplichting – Draagwijdte – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Opzettelijke
doodslag – Door de beschuldigde toegegeven feiten – Motivering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0425.F

Pas., 2009, nr. 391

Hof van assisen – Schuldigverklaring – Opzettelijke doodslag – Verzwarende
omstandigheid van voorbedachte rade – Motivering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0425.F

Pas., 2009, nr. 391

Verplichting – Draagwijdte – Hof van assisen – Schuldigverklaring – Opzettelijke
doodslag – Verzwarende omstandigheid van voorbedachte rade – Motivering – Artikel 6,
E.V.R.M..
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0425.F

Pas., 2009, nr. 391

SOCIALE ZEKERHEID
ALGEMEEN
Socialezekerheidsinstellingen – Sociaal verzekerde – Mededeling uit eigen beweging –
Bijkomende informatie – Verplichtingen – Handvest van de sociaal verzekerde.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
23 november 2009
S.2007.0115.F

Pas., 2009, nr. 685

WERKNEMERS
Europees socialezekerheidsrecht – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Begrip "ambtenaar
of een met hem gelijkgestelde".
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
25 mei 2009
S.2008.0009.N

ALLERLEI
Inbreuk op artikel 35 R.S.Z.–Wet – Strafbare deelneming.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.

A.C., 2009, nr. 341

– 536 –
20 januari 2009

P.2008.0650.N

A.C., 2009, nr. 46

STEDENBOUW
BOUWVERGUNNING
Vermoeden van vergunning – Tegenbewijs – Toelaatbaarheid.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
22 december 2009
P.2009.0941.N

A.C., 2009, nr. 777

Vermoeden van vergunning – Exploot van dagvaarding wegens stedenbouwmisdrijf –
Tegenbewijs – Toelaatbaarheid.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
22 december 2009
P.2009.0941.N

A.C., 2009, nr. 777

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE
Ontvankelijkheid – Geen herstelvordering aanhangig – Cassatieberoep van de
stedenbouwkundig inspecteur – Strafrechter.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
8 september 2009
P.2009.0341.N

A.C., 2009, nr. 483

Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Verweerder – Stedenbouwkundig inspecteur –
Herstelvordering – Hoedanigheid – Dwangsom – Vlaams Gewest – Herstel van plaats in
de vorige staat – Tenuitvoerlegging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandewal.
24 december 2009
C.2006.0279.N

A.C., 2009, nr. 784

Aanvang – Uitvoeringstermijn – Respijttermijn – Beslissing die enkel een
uitvoeringstermijn oplegt – Verbeurte van de dwangsom – Dwangsom – Herstel van
plaats in de vorige staat – Onderscheid – Gevolg.
Conclusie van advocaat–generaal Vandewal.
24 december 2009
C.2006.0639.N

A.C., 2009, nr. 785

Aanvang – Herstel van plaats in de vorige staat – Uitvoeringstermijn – Respijttermijn –
Beslissing die enkel een uitvoeringstermijn oplegt – Verbeurte van de dwangsom –
Dwangsom – Onderscheid – Gevolg.
Conclusie van advocaat–generaal Vandewal.
24 december 2009
C.2008.0073.N

A.C., 2009, nr. 786

STRAF
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
Verschillende veroordeelden – Hoofdelijke veroordeling tot eenzelfde straf.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
27 mei 2009
P.2009.0240.F

Pas., 2009, nr. 352

– 537 –
ANDERE STRAFFEN
Witwasmisdrijf – Artikel 505, eerste lid, 2°, Strafwetboek (oud) – Misdrijf dat
vermogensvoordelen vermeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek heeft voortgebracht – Dader,
mededader of medeplichtige van dat hoofdmisdrijf – Bijzondere verbeurdverklaring van
de vermogensvoordelen.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
10 februari 2009
P.2008.1312.N

A.C., 2009, nr. 109

Toepasselijkheid – Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het
plegen van het misdrijf – Huisjesmelkerij – Feiten gepleegd onder vigeur van artikel
77bis, § 1, Vreemdelingenwet – Feiten op het ogenblik van de uitspraak strafbaar gesteld
door artikel 433decies en 433terdecies, Sw. – Wet die de hoofdgevangenisstraf
vermindert, de boete verhoogt en een nieuwe bijkomende straf voorziet – Nieuwe
mogelijkheid tot bijzondere verbeurdverklaring van de tegenwaarde – Zaken die werden
vervreemd tussen het plegen van de feiten en de veroordeling – Mensenhandel.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
19 mei 2009
P.2008.1164.N

A.C., 2009, nr. 327

Bijzondere verbeurdverklaring – Verschillende veroordeelden – Uit het misdrijf
verkregen vermogensvoordelen – Facultatieve verbeurdverklaring.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
27 mei 2009
P.2009.0240.F

Pas., 2009, nr. 352

Wettigheid – Bijzondere verbeurdverklaring – Verschillende veroordeelden – Uit het
misdrijf verkregen vermogensvoordelen – Hoofdelijke veroordeling.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
27 mei 2009
P.2009.0240.F

Pas., 2009, nr. 352

Verbeurdverklaring – Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Zaken welke gediend
hebben tot het plegen van het misdrijf – Gebouw dat verhuurd wordt met het oog op
prostitutie.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
27 mei 2009
P.2009.0240.F

Pas., 2009, nr. 352

Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Gebouw – Zaken welke gediend hebben tot
het plegen van het misdrijf.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
27 mei 2009
P.2009.0240.F

Pas., 2009, nr. 352

Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van het voorwerp van het misdrijf –
Zaken die het voorwerp zijn van het misdrijf.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
14 oktober 2009
P.2008.1095.F

Pas., 2009, nr. 580

– 538 –
Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Misdrijf van witwassen – Nieuwe
strafbaarstelling – Feiten niet strafbaar op het ogenblik dat zij werden gepleegd –
Verbeurdverklaring van het voorwerp van het witwassen.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
14 oktober 2009
P.2008.1095.F

Pas., 2009, nr. 580

Bestraffing verschillend ten tijde van de feiten en ten tijde van het vonnis – Bijzondere
verbeurdverklaring van artikel 433terdecies Strafwetboek – Toepassing.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
22 december 2009
P.2009.0701.N

A.C., 2009, nr. 775

ZWAARSTE STRAF
Bepaling – Bestraffing verschillend ten tijde van de feiten en ten tijde van het vonnis –
Toepassing.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
22 december 2009
P.2009.0701.N

A.C., 2009, nr. 775

SAMENLOOP
Bepaling – Zwaarste straf.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
22 december 2009
P.2009.0701.N

A.C., 2009, nr. 775

STRAFUITVOERING
Strafuitvoeringsrechtbank – Fout bij de verdeling van de zaken binnen eenzelfde
rechtbank – Begrip – Territoriale bevoegdheid.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 maart 2009
P.2009.0280.F

Pas., 2009, nr. 205

Cassatieberoep – Overgangsrecht – Vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank – Wet die
termijn om cassatieberoep in te stellen wijzigt – Wet die de vormvoorwaarden voor het
cassatieberoep wijzigt.
Conclusie van eerste advocaat–generaal M. De Swaef.
7 april 2009
P.2009.0399.N

A.C., 2009, nr. 247

Opschortende werking – Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep van het openbaar
ministerie – Elektronisch toezicht – Beslissing tot toekenning – Vaststelling van de datum
waarop de beslissing uitvoerbaar wordt.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
8 april 2009
P.2009.0400.F

Pas., 2009, nr. 250

Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Elektronisch
toezicht – Beslissing tot toekenning – Vaststelling van de datum waarop de beslissing
uitvoerbaar wordt – Middel dat aanvoert dat het vonnis uitvoerbaar is verklaard voordat
het kracht van gewijsde heeft gekregen – Belang.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.

– 539 –
8 april 2009

P.2009.0400.F

Pas., 2009, nr. 250

Beslissing vatbaar voor verzet – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid –
Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis tot intrekking van een uitvoeringsmodaliteit van de
straf – Rechtbank die bij verstek uitspraak heeft gedaan.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
23 september 2009
P.2009.1359.F

Pas., 2009, nr. 522

Beslissing vatbaar voor verzet – Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis tot intrekking van
een uitvoeringsmodaliteit van de straf – Rechtbank die bij verstek uitspraak heeft gedaan.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
23 september 2009
P.2009.1359.F

Pas., 2009, nr. 522

Cassatieberoep – Strafuitvoeringsrechtbank – Verklaring ondertekend door een advocaat
– Vonnis – Vorm.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
16 december 2009
P.2009.1694.F

Pas., 2009, nr. 756

STRAFVORDERING
Burgerlijke
partij
–
Burgerlijke
partijstelling
Consignatieverplichting – Verzuim – Op gang brengen.

bij

rechtsvordering

Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
9 december 2009
P.2009.1105.F

–

Pas., 2009, nr. 730

Consignatie – Draagwijdte – Burgerlijke partij – Burgerlijke partijstelling bij
rechtsvordering – Consignatieverplichting – Verzuim – Op gang brengen –
Daaropvolgende vordering tot onderzoek.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
9 december 2009
P.2009.1105.F
Burgerlijke
partij
–
Burgerlijke
partijstelling
bij
Consignatieverplichting – Bestaansreden – Op gang brengen.

Pas., 2009, nr. 730
rechtsvordering

Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
9 december 2009
P.2009.1105.F

–

Pas., 2009, nr. 730

TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
Cassatieberoep – Verklaring van cassatieberoep aan de directeur van de gevangenis of
zijn gemachtigde – Proces–verbaal van de verklaring – Beklaagde in hechtenis – Taal
van de rechtspleging.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
7 januari 2009
P.2008.1596.F

Pas., 2009, nr. 14

– 540 –
Verzoek tot taalwijziging – Toepassingsvoorwaarden – Rechtbank van het arrondissement
Brussel – Territoriale bevoegheidsbepaling ingevolge artikel 3 of 4 van de taalwet
gerechtszaken.
Conclusie van advocaat–generaal m.o. Van Ingelgem.
8 oktober 2009
C.2007.0262.N

A.C., 2009, nr. 564

Aard – Argumenten ter ondersteuning van een grief – Akte van hoger beroep –
Uiteenzetting van de grieven.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
16 november 2009
C.2009.0254.N

A.C., 2009, nr. 666

UITLEVERING
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Voorwaarden – Buitenlands
bevel tot aanhouding – Toezicht op de dubbele strafbaarstelling – Vrijstelling van toezicht
– Lijst van misdrijven – Toepassing op de poging tot dat misdrijf – Doodslag.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 februari 2009
P.2009.0233.F

Pas., 2009, nr. 136

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Voorwaarden – Buitenlands
bevel tot aanhouding – Feiten die verschillende misdrijven uitmaken – Voorwaarden
vervuld voor één van de omschrijvingen van het feit.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 februari 2009
P.2009.0233.F

Pas., 2009, nr. 136

Cassatieberoep – Toepasselijke bepalingen – Hoger beroep – Verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling – Voorlopige aanhouding – Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling – Passieve uitlevering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 maart 2009
P.2009.0315.F

Pas., 2009, nr. 206

Kamer van inbeschuldigingstelling – Bevoegdheid – Exequatur door de raadkamer –
Afwezigheid van hoger beroep – Navolgend verzoek tot invrijheidstelling – Afwijzing door
de raadkamer – Hoger beroep van de vreemdeling – Passieve uitlevering.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
31 maart 2009
P.2009.0162.N

A.C., 2009, nr. 224

Toepasselijke wetsbepalingen – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Verzoek tot
invrijheidstelling – Uitleveringsdetentie na exequatur – Invrijheidstelling door de kamer
van inbeschuldigingstelling – Passieve uitlevering.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
31 maart 2009
P.2009.0162.N

A.C., 2009, nr. 224

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Verzoek tot
invrijheidstelling – Uitleveringsdetentie na exequatur – Invrijheidstelling door de kamer
van inbeschuldigingstelling – Passieve uitlevering.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.

– 541 –
31 maart 2009

P.2009.0162.N

A.C., 2009, nr. 224

Opdracht – Exequatur – Onderzoeksgerechten – Passieve uitlevering.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
31 maart 2009
P.2009.0162.N

A.C., 2009, nr. 224

Ontvankelijkheid – Verzoek tot invrijheidstelling – Uitleveringsdetentie na exequatur –
Passieve uitlevering.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
31 maart 2009
P.2009.0162.N

A.C., 2009, nr. 224

Specialiteitsbeginsel – Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een Belgische
overheid – Tenuitvoerlegging in het buitenland – Overlevering van de betrokkene –
Actieve uitlevering.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
10 juni 2009
P.2009.0170.F

Pas., 2009, nr. 389

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
Bestanddelen – Gebruik van valse stukken – Beoordeling door de rechter – Ontdekking
van de fraude.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 november 2009
P.2009.0958.F

Pas., 2009, nr. 675

Bestanddelen – Gebruik van valse stukken – Toezicht door het Hof – Beoordeling door de
rechter.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
18 november 2009
P.2009.0958.F

Pas., 2009, nr. 675

VENNOOTSCHAPPEN
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
Vordering tot overname van aandelen – Gegronde redenen.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
16 maart 2009
C.2008.0047.N

A.C., 2009, nr. 199

Vereffenaar – Vereffening – Plicht.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
6 november 2009
F.2008.0077.F

Pas., 2009, nr. 645

VERBINTENIS
Verbintenis uit overeenkomst – Beding ten behoeve van een derde – Verhouding tussen
bedinger, belover en begunstigde – Gevolgen ten aanzien van derden.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
30 maart 2009
C.2007.0557.N

A.C., 2009, nr. 221

– 542 –
Aanmaning tot betaling – Aanmaning voorafgaand aan de opeisbaarheid – Betwisting
van het bestaan van de schuld – Verbintenis tot betaling van een bepaald bedrag –
Moratoire interesten – Voorwaarde – Vertraging in de uitvoering.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
16 april 2009
C.2007.0604.F

Pas., 2009, nr. 254

Wettelijke interest – Betalen van een geldsom – Doorstorting van de aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting – Vertraging in de uitvoering –
Schadevergoeding – Berekening.
Conclusie van advocaat–generaal Thijs.
8 mei 2009
F.2008.0012.N

A.C., 2009, nr. 304

VERJARING
BURGERLIJKE ZAKEN
Vordering tot vergoeding – Feiten die aan de vordering ten grondslag liggen – Schade
t.g.v. een misdrijf – Vaststelling – Duur – Burgerlijke rechter – Beslissing.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
9 februari 2009
S.2008.0067.F

Pas., 2009, nr. 105

Raad van State – Onrechtmatige overheidsdaad – Rechtsvordering voor een rechtbank
van de rechterlijke orde – Beroep tot nietigverklaring van een administratieve handeling.
Conclusies van advocaat–generaal m.o. de Koster.
2 april 2009
C.2008.0343.F

Pas., 2009, nr. 232

Taak van de rechter – Vordering ex delicto – Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden –
Vordering wegens niet betalen loon – Vordering ex contractu – Onderzoek van de
verjaring.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
20 april 2009
S.2008.0015.N

A.C., 2009, nr. 260

Afwijzing van de eis.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
4 mei 2009
C.2008.0354.N

A.C., 2009, nr. 291

Vrijspraak op strafgebied – Onbevoegdverklaring om kennis te nemen van de burgerlijke
vordering – Dagvaarding voor de strafrechter – Dagvaarding.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
4 mei 2009
C.2008.0354.N

A.C., 2009, nr. 291

Dwingende wet – Burgerlijke stuiting – Dagvaarding voor het gerecht – Bevel tot betaling
– Openbare orde.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
11 mei 2009
S.2008.0100.F

Pas., 2009, nr. 309

Nieuwe termijn – Overgangsbepaling – Aanvang – Nieuwe wet – Persoonlijke

– 543 –
rechtsvordering – Werking van de wet in de tijd.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
28 september 2009
S.2008.0144.F

Pas., 2009, nr. 531

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING
GEWONE OPSCHORTING
Motiveringsplicht – Weigering – Verzoek tot opschorting van de uitspraak van de
veroordeling.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
27 mei 2009
P.2009.0016.F

Pas., 2009, nr. 350

PROBATIEOPSCHORTING
Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Herziening.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
29 april 2009
P.2008.1648.F

Pas., 2009, nr. 284

VERRIJKING ZONDER OORZAAK
Verrijking zonder oorzaak – Vordering de in rem verso – Eigen wil van de verarmde.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
19 januari 2009
C.2007.0575.N

A.C., 2009, nr. 43

Eigen wil van de verarmde.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
19 januari 2009
C.2007.0575.N

A.C., 2009, nr. 43

VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
Gelijktijdig cassatieberoep – Arrest – Vernietiging – Verwerping – Hoger beroep
ontvankelijk – Vonnis niet vatbaar voor hoger beroep.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
30 januari 2009
C.2006.0011.N

A.C., 2009, nr. 81

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
TUCHTZAKEN
Orde der dierenartsen – Gewestelijke raad die het Frans als voertaal heeft – Verwijzing
naar een andere gewestelijke raad – Wettelijke onmogelijkheid.
Conclusie van advocaat–generaal m.o. de Koster.
26 februari 2009
C.2009.0011.F

Pas., 2009, nr. 160

– 544 –
VERZEKERING
LANDVERZEKERING
Modelovereenkomst verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen – Ongeval
zonder te voldoen aan de Belgische wet – Beding – Verhaal van de verzekeraar –
Grondslag.
Conclusie van advocaat–generaal m.o. Van Ingelgem.
19 juni 2009
C.2008.0362.N

A.C., 2009, nr. 425

Eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar – Vordering tot het verkrijgen van
schadevergoeding – Wijze van instellen van de vordering tegen de verzekerde en/of diens
verzekeraar.
Conclusie van advocaat–generaal m.o. Van Ingelgem.
26 november 2009
C.2008.0377.N

A.C., 2009, nr. 700

Vordering tot het verkrijgen van schadevergoeding – Wijze van instellen van de vordering
tegen de verzekerde en/of diens verzekeraar – Eerder gewezen vonnis.
Conclusie van advocaat–generaal m.o. Van Ingelgem.
26 november 2009
C.2008.0377.N

A.C., 2009, nr. 700

W.A.M.–VERZEKERING
Indeplaatsstelling – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
Conclusie van advocaat–generaal m.o. de Koster.
8 januari 2009
C.2007.0249.F

Pas., 2009, nr. 17

Bewijslast – Artikel 29bis W.A.M.–wet – Beschermde categorie – Niet–bestuurder.
Conclusie van advocaat–generaal Vandewal.
24 april 2009
C.2007.0120.N

A.C., 2009, nr. 275

Aard – Zwakke weggebruiker – Schuldvordering op de verzekeraar – Schuldvordering op
de zwakke weggebruiker, zijn verzekerde – Verzekeraar.
Conclusie advocaat–generaal Werquin.
2 oktober 2009
C.2008.0200.F

Pas., 2009, nr. 549

Zwakke weggebruiker – Schuldvergelijking – Rechtsgeldigheid – Schuldvordering op de
verzekeraar – Schuldvordering op de zwakke weggebruiker, zijn verzekerde –
Verzekeraar.
Conclusie advocaat–generaal Werquin.
2 oktober 2009
C.2008.0200.F

Pas., 2009, nr. 549

Uitsluiting – Draagwijdte – Vergoeding – Rechtverkrijgende – Bestuurder – Schade.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
23 oktober 2009
C.2007.0638.F

Pas., 2009, nr. 616

– 545 –
Kennisgeving – Voorwaarden – Onderhandelingen tussen de verzekeraar en de
benadeelde – Onderbreking van de onderhandelingen – Vormen.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
21 december 2009
C.2008.0106.F

Pas., 2009, nr. 770

VERZET
Ontvankelijkheid – Verzoekschrift tot invrijheidstelling – Verzet binnen de buitengewone
termijn – Verzetdoende partij aangehouden in uitvoering van de veroordeling bij verstek
– Veroordeling bij verstek – Strafzaken.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
7 januari 2009
P.2008.1906.F

Pas., 2009, nr. 15

Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis tot intrekking van een uitvoeringsmodaliteit van de
straf – Rechtbank die bij verstek uitspraak heeft gedaan – Beslissingen vatbaar voor
verzet.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
23 september 2009
P.2009.1359.F

Pas., 2009, nr. 522

VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Beslissing die een wetsbepaling
toepassingsvoorwaarden vervuld zijn.

toepast

Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
26 maart 2009
C.2008.0051.F

–

Geen

vaststelling

dat

de

Pas., 2009, nr. 219

Recht van verdediging – Door de rechter vervangen redenen – Beschikkingsbeginsel.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
28 mei 2009
C.2006.0248.F

Pas., 2009, nr. 355

Bevoegdheidsoverschrijding – Rechtscollege.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
25 juni 2009
C.2007.0595.F

Pas., 2009, nr. 439

Zittingsbladen of processen–verbaal van de terechtzitting – Maandelijks nazicht door de
procureur–generaal – Voorwerp – Doel.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
11 september 2009
C.2008.0218.F

Pas., 2009, nr. 491

Zittingsbladen of processen–verbaal van de terechtzitting – Maandelijks nazicht door de
procureur–generaal.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
11 september 2009
C.2008.0218.F

Pas., 2009, nr. 491

– 546 –
Vermeldingen toegevoegd op verzoek van de procureur–generaal – Geen bevoegdheid
van de procureur–generaal – Proces–verbaal van de terechtzitting.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
11 september 2009
C.2008.0218.F

Pas., 2009, nr. 491

Ontvankelijkheid – Middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de akten –
Te voegen stukken.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
11 september 2009
C.2008.0274.F

Pas., 2009, nr. 492

STRAFZAKEN
Toekenning van voorlopige schadevergoeding – Eindvonnis – Rechtsplegingsvergoeding.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
10 februari 2009
P.2008.1312.N

A.C., 2009, nr. 109

Vrijspraak op strafgebied – Onbevoegdverklaring om kennis te nemen van de burgerlijke
vordering.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
4 mei 2009
C.2008.0354.N

A.C., 2009, nr. 291

Zittingsbladen of processen–verbaal van de terechtzitting – Maandelijks nazicht door de
procureur–generaal – Voorwerp – Doel.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
11 september 2009
C.2008.0218.F

Pas., 2009, nr. 491

Zittingsbladen of processen–verbaal van de terechtzitting – Maandelijks nazicht door de
procureur–generaal.
Conclusie van advocaat–generaal Werquin.
11 september 2009
C.2008.0218.F

Pas., 2009, nr. 491

VOORLOPIGE HECHTENIS
VONNISGERECHT
Ontvankelijkheid – Verzoekschrift tot invrijheidstelling – Verzet binnen de buitengewone
termijn – Verzetdoende partij aangehouden in uitvoering van de veroordeling bij verstek
– Veroordeling bij verstek.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
7 januari 2009
P.2008.1906.F

Pas., 2009, nr. 15

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN
Overschrijving – Indeplaatsstelling – Gedwongen tenuitvoerlegging – Uitvoerend beslag
op onroerend goed.
Conclusie van advocaat–generaal Dubrulle.
30 januari 2009
C.2006.0011.N

A.C., 2009, nr. 81

– 547 –
VORDERING IN RECHTE
Eigen wil van de verarmde – Vermogensverschuiving zonder oorzaak – Actio de in rem
verso.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
19 januari 2009
C.2007.0575.N

A.C., 2009, nr. 43

Taak van de rechter – Vordering ex delicto – Verjaring – Ambtshalve aanvullen van
rechtsgronden – Vordering wegens niet betalen loon – Vordering ex contractu.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
20 april 2009
S.2008.0015.N

A.C., 2009, nr. 260

Aard van de procesregel – Burgerlijke zaken – Vordering tot uitlegging.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
25 mei 2009
S.2008.0009.N

A.C., 2009, nr. 341

Taak van de rechter – Wederzijdse vordering – Beschikkingsbeginsel – Omvang.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
16 november 2009
C.2009.0256.N

A.C., 2009, nr. 667

VREDERECHTER
Toekenning van het uitsluitend genot van de gezinswoning aan één der echtgenoten –
Dringende en voorlopige maatregelen – Aard van de maatregel.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
18 mei 2009
C.2007.0517.N

A.C., 2009, nr. 325

WEGEN
Gemeenteweg – Grote wegen – Kleine wegen – Kruising met een spoorweg in aanleg.
Conclusie advocaat–generaal Werquin.
2 oktober 2009
C.2007.0480.F

Pas., 2009, nr. 546

Gemeenteweg – Inlijving – Grote wegen – Kleine wegen – Kruising met een spoorweg –
Ogenblik.
Conclusie advocaat–generaal Werquin.
2 oktober 2009
C.2007.0480.F

Pas., 2009, nr. 546

Aard – Gemeenteweg – Grote wegen – Kleine wegen – Kruising met een spoorweg in
aanleg – Radiodistributie– en teledistributienetten – Openbare overheid – Bevel tot
verplaatsing.
Conclusie advocaat–generaal Werquin.
2 oktober 2009
C.2007.0480.F

Pas., 2009, nr. 546

Aard – Gemeente – Openbare weg – Grens – Beveiligingsplicht.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
6 november 2009
C.2008.0537.F

Pas., 2009, nr. 643

– 548 –
WEGVERKEER
WEGVERKEERSWET
Wettigheid – Opsporing van radardetector – Gebruik van radardetector–detector –
Artikel 62bis.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
22 december 2009
P.2009.1306.N

A.C., 2009, nr. 780

ALLERLEI
Wettigheid – Opsporing van radardetector – Gebruik van radardetector–detector.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
22 december 2009
P.2009.1306.N

A.C., 2009, nr. 780

WERKLOOSHEID
RECHT OP UITKERING
Wachtuitkeringen – Verbintenis – Werkloosheidsuitkering – Uitkeringen – Schriftelijke
overeenkomst – Ontzegging – Al dan niet vergelijkbare situatie – Arbeidsmarkt – Jonge
werknemer – Niet–naleving – Beschikbaarheid – Werkloze.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
9 november 2009
S.2008.0120.F

Pas., 2009, nr. 648

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
ALGEMEEN
Dwingende wet – Medische Raad – Beheerder – Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting –
Advies – Ziekenhuis.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
9 februari 2009
C.2007.0348.F

Pas., 2009, nr. 103

Dwingende wet – Verjaring – Burgerlijke stuiting – Dagvaarding voor het gerecht –
Burgerlijke zaken – Bevel tot betaling – Stuiting.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
11 mei 2009
S.2008.0100.F

Pas., 2009, nr. 309

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
Werking in de ruimte – Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur – Werking in de tijd – Waals decreet van 30 april 1990 tot instelling van
een belasting op het lozen van industrieel en huishoudelijk afvalwater – Waalse
intercommunales – Toepassing.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
5 februari 2009
C.2007.0452.F

Pas., 2009, nr. 94

– 549 –
Ontvankelijkheid – Wet Strafuitvoering – Termijn cassatieberoep – Vormvoorwaarden
cassatieberoep – Artikel 97, Wet Strafuitvoering – Wet 6 februari 2009 – Werking in de
tijd – Toepassing.
Conclusie van eerste advocaat–generaal M. De Swaef.
7 april 2009
P.2009.0399.N

A.C., 2009, nr. 247

Huisjesmelkerij – Feiten gepleegd onder vigeur van artikel 77bis, § 1, Vreemdelingenwet
– Feiten op het ogenblik van de uitspraak strafbaar gesteld door artikel 433decies en
433terdecies, Sw. – Wet die de hoofdgevangenisstraf vermindert, de boete verhoogt en
een nieuwe bijkomende straf voorziet – Werking in de tijd.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
19 mei 2009
P.2008.1164.N

A.C., 2009, nr. 327

In de tijd opeenvolgende wetten – Artikel 2, Sw. – Strafzaken.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
19 mei 2009
P.2008.1164.N

A.C., 2009, nr. 327

In de tijd opeenvolgende wetten – Artikel 2, Sw. – Opdracht van de rechter – Strafzaken.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
19 mei 2009
P.2008.1164.N

A.C., 2009, nr. 327

In de tijd opeenvolgende wetten – Toepassing van de meest gunstige straf – Bepaling van
de respectieve zwaarte van de straffen – Criterium – Strafzaken – Gewijzigde straf.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
19 mei 2009
P.2008.1164.N

A.C., 2009, nr. 327

In de tijd opeenvolgende wetten – Nieuwe wet die de hoofdgevangenisstraf vermindert, de
geldboete verhoogt en een nieuwe bijkomende straf voorziet – Integrale toepassing van de
strafbepalingen van de nieuwe wet – Strafzaken – Gewijzigde straf.
Conclusie van advocaat–generaal Duinslaeger.
19 mei 2009
P.2008.1164.N

A.C., 2009, nr. 327

Overgangsrecht – Verjaring – Aanvang – Nieuwe wet – Persoonlijke rechtsvordering –
Nieuwe termijnen – Termijnen – Burgerlijke zaken – Werking in de tijd.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
28 september 2009
S.2008.0144.F

Pas., 2009, nr. 531

Misdrijf van witwassen – Nieuwe strafbaarstelling – Feiten niet strafbaar op het ogenblik
dat zij werden gepleegd – Werking in de tijd – Strafzaken – Gevolg.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
14 oktober 2009
P.2008.1095.F

Pas., 2009, nr. 580

– 550 –
Persoonlijke bevoegdheid – Beslissing tot onttrekking – Correctionaliseerbare misdaad of
wanbedrijf – Bevoegd vonnisgerecht – Kamer van de jeugdrechtbank, met bijzondere
samenstelling, bestaande uit drie rechters – Artikelen 76, vijfde lid, en 97, § 1, 7°, Ger.W.
– Wetten van rechterlijke organisatie, bevoegdheid en rechtspleging – Jeugdrechtbank –
Jeugdbescherming.
Conclusie van advocaat–generaal Vandermeersch.
4 november 2009
P.2009.1390.F

Pas., 2009, nr. 637

Bepaling – Bestraffing verschillend ten tijde van de feiten en ten tijde van het vonnis –
Werking in de tijd – Toepassing – Straf – Zwaarste straf.
Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef.
22 december 2009
P.2009.0701.N

A.C., 2009, nr. 775

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Gemeentelijk reglement – Bekendmaking – Aanplakking.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
14 september 2009
C.2008.0340.F

Pas., 2009, nr. 497

WOONPLAATS
Wijziging – Gerechtelijke woonplaats – Geen melding – Burgerlijke zaken.
Conclusie van advocaat–generaal Henkes.
16 oktober 2009
C.2007.0212.F

Pas., 2009, nr. 589

WRAKING
Onpartijdigheid – Rechter – Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Bestreden beslissing –
Nieuw middel – Middel – Burgerlijke zaken.
Conclusie van procureur–generaal J.F. Leclercq.
9 november 2009
S.2007.0086.F

Pas., 2009, nr. 646

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ALGEMEEN
Omvang indeplaatsstelling – Indeplaatsstelling – Terugvordering – Gemeenrechtelijke
verdeling van aansprakelijkheid – Verstrekkingen – Cumulatieverbod – Omvang –
Ziekteverzekeraar.
Conclusie van advocaat–generaal Mortier.
16 november 2009
C.2009.0256.N

A.C., 2009, nr. 667

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Arbeidsrechtbank – Arbeidsongeschiktheid – Aanhangigmaking.
Conclusie van procureur–generaal Leclercq.
9 februari 2009
S.2008.0102.F

Pas., 2009, nr. 107

– 551 –
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Voorwaarden – Ziekenhuisopname – Ziekenhuiswet – Aangesloten geneesheer –
Maximumbedrag – Wetsbepalingen van openbare orde – Opnameovereenkomst –
Afwijking – Honoraria.
Conclusie van advocaat–generaal Genicot.
23 november 2009
C.2009.0266.F

Pas., 2009, nr. 684

