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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID
Bijzondere aansprakelijkheid - Allerlei - Fout - Burgerlijke aansprakelijkheid - Aangestelde Wettelijke aansprakelijkheid van de aansteller - Voorwaarde - Band van ondergeschiktheid Beoordeling door de rechter - Toepassing
De rechter beoordeelt onaantastbaar de feiten waaruit hij het bestaan van een band van
ondergeschiktheid afleidt, terwijl Het Hof nagaat of hij die beslissing wettig heeft kunnen afleiden
uit zijn vaststellingen (1). (1) Zie Cass. 29 april 2003, AR P.02.1459.N-P.02.1578.N, AC 2003, nr. 268.
- Artt. 1382, 1383 en 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek
30 september 2015

P.2014.0474.F

AC nr. ...

HERSTELPLICHT
Herstelplicht - Meesters - Aangestelden - Aangestelde - Voorwaarde - Band van
ondergeschiktheid - Wettelijke aansprakelijkheid van de aansteller
De band van ondergeschiktheid die het begrip aangestelde veronderstelt, bestaat zodra een
persoon zijn gezag of toezicht in feite voor eigen rekening kan uitoefenen op de daden van een
derde (1). (1) Zie Cass. 21 februari 2006, AR P.05.1473.N, AC 2006, nr. 102.
- Artt. 1, 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
- Artt. 1382, 1383 en 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek

30 september 2015

P.2014.0474.F

AC nr. ...

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak - Aansprakelijkheid van de bewaarder - Omvang Gehoudenheid tot volledig herstel
De bewaarder van de gebrekkige zaak is gehouden de door het gebrek van de zaak veroorzaakte
schade te vergoeden en de schadelijder heeft, in de regel, recht op volledig herstel van de schade
die hij heeft geleden; hierbij is vereist dat de schade zich zonder het gebrek van de zaak niet zou
hebben voorgedaan, zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan.
- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

12 november 2015

C.2014.0468.N

AC nr. ...

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Beklaagde - Opzettelijk misdrijf Getroffene - Onvoorzichtigheid of nalatigheid
Wanneer schade veroorzaakt wordt door de samenlopende fouten van het slachtoffer en de
beklaagde, kan laatstgenoemde, in de regel, jegens het slachtoffer niet worden veroordeeld tot de
volledige vergoeding van de schade (1). (1) Cass. 6 november 2002, AR P.01.1108.F, AC 2002, nr.
584 met conclusie van dhr. Spreutels, toenmalig advocaat-generaal.
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
30 september 2015

P.2014.0474.F

AC nr. ...

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak - Aansprakelijkheid van de bewaarder - Bewijs Weerlegging vermoeden van aansprakelijkheid
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Het vermoeden van aansprakelijkheid dat op de bewaarder van de zaak rust, kan alleen worden
weerlegd als de bewaarder bewijst dat de schade niet aan het gebrek van de zaak, maar aan een
vreemde oorzaak te wijten is (1). (1) Zie Cass. 26 april 2013, AR C.12.0286.N, AC 2013, nr. 260.
- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek
12 november 2015

C.2014.0468.N

AC nr. ...

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Beklaagde - Opzettelijk misdrijf Getroffene - Onvoorzichtigheid of nalatigheid - Algemeen rechtsbeginsel - "Fraus omnia
corrumpit"
Het algemene rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, dat verbiedt bedrog of oneerlijkheid aan te
wenden om schade te berokkenen of winst te behalen, sluit uit dat de dader van een opzettelijk
misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang brengt, aanspraak kan maken op
een vermindering van de aan het slachtoffer van dat misdrijf verschuldigde vergoedingen wegens
de onvoorzichtigheden of nalatigheden die dat slachtoffer zou hebben begaan (1). (1) Cass. 6
november 2002, AR P.01.1108.F, AC 2002, nr. 584 met conclusie van dhr. Spreutels, toenmalig
advocaat-generaal.
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
30 september 2015

P.2014.0474.F

AC nr. ...

Herstelplicht - Algemeen - Meerdere oorzaken - Eenzelfde schade - Gevolg - Gebrek van de zaak Aansprakelijkheid van de bewaarder - Gehoudenheid tot volledig herstel
Wanneer meerdere oorzaken eenzelfde schade hebben veroorzaakt, volstaat het, om tot volledig
herstel gehouden te zijn, dat het gebrek van de zaak de omvang van de schade heeft vergroot, ook
al zou het schadegeval zich zonder het gebrek van de zaak eveneens hebben voorgedaan, maar met
mindere schade tot gevolg (1). (1) Het OM concludeerde tot gedeeltelijke vernietiging op het derde
onderdeel van het enig cassatiemiddel in de zaak C.14.0469.N; het was van mening dat uit de
motivering van de appelrechters bleek dat niet het ontstaan zelf van de schade, maar wel de
omvang ervan door het bestaan van het gebrek werd beïnvloed. Uit de vaststelling van
aansprakelijkheid volgde volgens het OM evenwel niet dat eiseres noodzakelijkerwijze gehouden is
alle schade ten gevolge van de overstromingen te vergoeden. De bewaarder is immers slechts
gehouden tot vergoeding van de schade ontstaan door het gebrek en niet voor deze die enkel het
gevolg is van de overmatige regenval; voor deze laatste is immers geen causaal verband
voorhanden. De schade die haar oorsprong vindt in de samenloop van de overvloedige regenval en
het gebrek van het rioleringsstelsel, in die zin dat zonder één van deze oorzaken de schade, of de
verergering ervan, zich niet zou hebben voorgedaan, komt daarentegen wel volledig ten laste van
de bewaarder van de zaak.
Het OM was aldus van oordeel dat de appelrechters die de eiseres, onder aftrek van de uitkeringen
die de verweerders via het Rampenfonds en/of hun verzekeraars hebben ontvangen,
veroordeelden tot vergoeding van alle schade die de verweerders ingevolge de overstroming van
13 en 14 september 1998 hebben geleden, hun beslissing niet naar recht hadden verantwoord.
- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

12 november 2015

C.2014.0468.N

AC nr. ...

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Beklaagde - Aangestelde - Opzettelijk
misdrijf - Getroffene - Onvoorzichtigheid of nalatigheid - Algemeen rechtsbeginsel - "Fraus omnia
corrumpit" - Aansteller
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Artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek voorziet in een onweerlegbaar vermoeden van
aansprakelijkheid ten laste van de aansteller voor de schade die door de fout van de aangestelde
veroorzaakt werd in de bediening waartoe de aansteller hem gebezigd heeft; de aansteller van de
dader van een opzettelijk misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang
brengt, kan bijgevolg geen aanspraak maken op een vermindering van de aan het slachtoffer van
dat misdrijf verschuldigde vergoedingen wegens de onvoorzichtigheden of nalatigheden die dat
slachtoffer zou hebben begaan.
- Artt. 1382, 1383 en 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek
30 september 2015

P.2014.0474.F

AC nr. ...

Herstelplicht - Meesters - Aangestelden - Aangestelde - Opzettelijk misdrijf - Getroffene Onvoorzichtigheid of nalatigheid - Algemeen rechtsbeginsel - Aansteller
Artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek voorziet in een onweerlegbaar vermoeden van
aansprakelijkheid ten laste van de aansteller voor de schade die door de fout van de aangestelde
veroorzaakt werd in de bediening waartoe de aansteller hem gebezigd heeft; de aansteller van de
dader van een opzettelijk misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang
brengt, kan bijgevolg geen aanspraak maken op een vermindering van de aan het slachtoffer van
dat misdrijf verschuldigde vergoedingen wegens de onvoorzichtigheden of nalatigheden die dat
slachtoffer zou hebben begaan.
- Artt. 1382, 1383 en 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek
30 september 2015

P.2014.0474.F

AC nr. ...

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak - Aansprakelijkheid van de bewaarder - Eiser Bewijslast
Hij die op grond van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek vergoeding vordert voor de schade
die door een zaak werd veroorzaakt, moet enkel bewijzen dat de verweerder in het geding een
gebrekkige zaak onder zijn bewaring heeft, dat hij schade heeft geleden en dat er tussen deze
schade en het gebrek van de zaak een oorzakelijk verband bestaat (1). (1) Cass. 7 november 1980,
AC 1980-81, nr. 154, met concl. van procureur-generaal DUMON.
- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek
12 november 2015

C.2014.0468.N

AC nr. ...

OORZAAK
Oorzaak - Algemeen - Meerdere oorzaken - Eenzelfde schade - Gevolg - Gebrek van de zaak Aansprakelijkheid van de bewaarder - Gehoudenheid tot volledig herstel
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Wanneer meerdere oorzaken eenzelfde schade hebben veroorzaakt, volstaat het, om tot volledig
herstel gehouden te zijn, dat het gebrek van de zaak de omvang van de schade heeft vergroot, ook
al zou het schadegeval zich zonder het gebrek van de zaak eveneens hebben voorgedaan, maar met
mindere schade tot gevolg (1). (1) Het OM concludeerde tot gedeeltelijke vernietiging op het derde
onderdeel van het enig cassatiemiddel in de zaak C.14.0469.N; het was van mening dat uit de
motivering van de appelrechters bleek dat niet het ontstaan zelf van de schade, maar wel de
omvang ervan door het bestaan van het gebrek werd beïnvloed. Uit de vaststelling van
aansprakelijkheid volgde volgens het OM evenwel niet dat eiseres noodzakelijkerwijze gehouden is
alle schade ten gevolge van de overstromingen te vergoeden. De bewaarder is immers slechts
gehouden tot vergoeding van de schade ontstaan door het gebrek en niet voor deze die enkel het
gevolg is van de overmatige regenval; voor deze laatste is immers geen causaal verband
voorhanden. De schade die haar oorsprong vindt in de samenloop van de overvloedige regenval en
het gebrek van het rioleringsstelsel, in die zin dat zonder één van deze oorzaken de schade, of de
verergering ervan, zich niet zou hebben voorgedaan, komt daarentegen wel volledig ten laste van
de bewaarder van de zaak.
Het OM was aldus van oordeel dat de appelrechters die de eiseres, onder aftrek van de uitkeringen
die de verweerders via het Rampenfonds en/of hun verzekeraars hebben ontvangen,
veroordeelden tot vergoeding van alle schade die de verweerders ingevolge de overstroming van
13 en 14 september 1998 hebben geleden, hun beslissing niet naar recht hadden verantwoord.
- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek
12 november 2015

C.2014.0468.N

AC nr. ...

SCHADE
Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Beoordelingsbevoegdheid
De rechter oordeelt in feite over het bestaan en de omvang van zowel materiële als morele schade.
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
24 juni 2015

P.2015.0194.F

AC nr. ...

ADVOCAAT
- Orde van advocaten - Burgerlijke rechtsvordering - Optreden in rechte - Wet 31 maart 1898 Draagwijdte - Toepassing
De zeer precieze bevoegdheden die artikel 10, eerste lid, Wet van 31 maart 1898 aan de
beroepsverenigingen heeft toegekend om in rechte op te treden, komen alleen toe aan de
beroepsverenigingen in de strikte zin, namelijk diegene die werden opgericht overeenkomstig deze
wet; dit is niet het geval voor de Orde van advocaten te Kortrijk.

10 november 2015

P.2013.0982.N

AC nr. ...

- Gelijktijdige vervolging van een rechtspersoon en een natuurlijke persoon - Onafhankelijke
verdediging van de rechtspersoon - Lasthebber ad hoc - Keuze van raadsman
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Ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is om de
rechtspersoon te vertegenwoordigen, wordt ingesteld en een lasthebber ad hoc voor de
rechtspersoon is aangewezen, kiest de lasthebber ad hoc vrij de raadsman van de rechtspersoon; hij
kan, zo hij oordeelt dat er geen gevaar is voor tegenstrijdigheid van belangen, een beroep doen op
dezelfde advocaat als de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, maar indien
een beroep wordt gedaan op eenzelfde advocaat voor de rechtspersoon en voor de natuurlijke
persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, moet die keuze blijken uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan (1). (1) Cass. 4 oktober 2011, AR P.11.0203.N, AC 2011, nr. 519.

13 oktober 2015

P.2014.0355.N

AC nr. ...

- Tuchtzaken - Cassatieberoep tegen de Ordre des barreaux francophones et germanophone Ontvankelijkheid
Noot van advocaat-generaal Werquin.
11 september 2015

D.2015.0002.F

AC nr. ...

- Beroepsbelangen van een advocaat - Miskenning door een niet-advocaat - Orde van
advocaten - Recht om door een burgerlijke partijstelling een rechtsvordering in te stellen - Artikel
455 Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid
Uit artikel 455 Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de raad van de Orde de opdracht heeft “om
de eer van de Orde van advocaten op te houden en de beginselen van waardigheid,
rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen en een
behoorlijke beroepsuitoefening moeten waarborgen”, kan geen recht worden afgeleid om door
middel van burgerlijke partijstelling een rechtsvordering wegens miskenning door een niet-advocaat
van de beroepsbelangen van een advocaat in te stellen.

10 november 2015

P.2013.0982.N

AC nr. ...

- Tuchtzaken - Cassatieberoep tegen de Ordre des barreaux francophones et germanophone Ontvankelijkheid
Enkel de Orde van de balie waartoe de advocaat behoort die bij de tuchtprocedure is betrokken, is
bevoegd om voor het Hof op te treden (1).
- Art. 1121/2 Gerechtelijk Wetboek
11 september 2015

D.2015.0002.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Aanhouding - Duur van de vrijheidsberoving - Recht op bijstand van een advocaat Verhoor door de politie - Geen advocaat aanwezig - Gevolg - Strafvervolging Schuldigverklaring - Onwettigheid
De afwezigheid van de advocaat bij een verhoor door de politie tijdens de termijn van
vrijheidsberoving kan aan een eventuele schuldigverklaring in de weg staan in zoverre deze zou
steunen op tijdens dergelijk verhoor afgelegde zelfincriminerende verklaringen, zonder dat de
verhoorde persoon afstand heeft gedaan van de bijstand van een raadsman of vrijwillig daarvoor
gekozen heeft (1). (1) Zie Cass. 10 april 2012, AR P.12.0604.F, AC 2012, nr. 222; Cass. 14 oktober
2014, AR P.14.0507.N, AC 2014, nr. 606.
- Art. 2bis, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
- Art. 47bis Wetboek van Strafvordering

24 juni 2015

P.2014.1624.F

AC nr. ...
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- Strafzaken - Verhoor van de beklaagde zonder bijstand van een advocaat - Verhoor afgenomen
na de vrijheidsberoving - Recht op een eerlijk proces - Miskenning
Uit artikel 6 EVRM volgt niet dat het recht op een eerlijk proces is miskend enkel omdat de
beklaagde niet door een advocaat werd bijgestaan tijdens een verhoor dat is afgenomen na de
tijdens de vrijheidsberoving afgenomen verhoren.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
24 juni 2015

P.2014.1624.F

AC nr. ...

- Cassatieberoep - Strafzaken - Memorie - Ontvankelijkheid - Handtekening door advocaat met
vermelding "op vordering en naar ontwerp"
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.
3 november 2015

P.2015.0311.N

AC nr. ...

- Tuchtzaken - Tuchtraad in hoger beroep - Persoon die gemachtigd is verslag over het onderzoek
uit te brengen
Uit de samenhang tussen de artikelen 458, §2, tweede lid, 459, §2, en 467 van het Gerechtelijk
Wetboek volgt dat ze niet uitsluiten dat de stafhouder voor de tuchtraad van beroep verslag
uitbrengt over het onderzoek.
- Artt. 458, § 2, tweede lid, 459, § 2, en 467 Gerechtelijk Wetboek
11 september 2015

D.2015.0002.F

AC nr. ...

- Cassatieberoep - Strafzaken - Memorie - Ontvankelijkheid - Handtekening door advocaat met
vermelding "op vordering en naar ontwerp"
In strafzaken is de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie niet vereist en is de
advocaat geen ministerieel ambtenaar zodat hij niet de hoedanigheid heeft om een memorie te
ondertekenen “op vordering en concept”; de handtekening met de vermelding “op vordering en
naar ontwerp” is geen handtekening als bedoeld bij artikel 429 Wetboek van Strafvordering (1). (1)
Zie concl. OM.

3 november 2015

P.2015.0311.N

AC nr. ...

AFSTAND VAN RECHT
- Afstand van een recht - Rechter - Beoordeling - Vermoedens - Toepasselijke wetsbepalingen
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
16 oktober 2015

C.2014.0387.F

AC nr. ...

- Afstand van een recht - Rechter - Beoordeling - Vermoedens - Toepasselijke wetsbepalingen
Vermoedens zijn een middel om een ongekend feit te bewijzen; de artikelen 1349 en 1353
Burgerlijk Wetboek, die dat bewijsmiddel regelen, houden geen verband met het oordeel van de
rechter over het bestaan van de afstand van een recht (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek
16 oktober 2015

C.2014.0387.F

AC nr. ...
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AMBTENAAR
ALGEMEEN
Algemeen - Arbeidsovereenkomst - Einde - Beginselen van behoorlijk bestuur - Hoorplicht Toepasselijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.
12 oktober 2015

S.2013.0026.N

AC nr. ...

Algemeen - Arbeidsovereenkomst - Einde - Wet Motivering Bestuurshandelingen Toepasselijkheid
Zoals de wetsgeschiedenis aangeeft, volgt uit de artikelen 1 en 2 Wet Motivering
Bestuurshandelingen niet dat een administratieve overheid die een werknemer ervan in kennis stelt
dat zij de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst beëindigt, verplicht is dit ontslag uitdrukkelijk
te motiveren (1). (1) Zie concl. OM.

12 oktober 2015

S.2013.0026.N

AC nr. ...

Algemeen - Arbeidsovereenkomst - Einde - Beginselen van behoorlijk bestuur - Hoorplicht Toepasselijkheid
De regeling inzake de beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur waarin de
artikelen 32, 3°, 27, §1, eerste lid en 39, §1, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet voorzien,
verplicht een werkgever niet om een werknemer te horen alvorens over te gaan tot diens ontslag;
aan die regeling die overeenkomstig artikel 1, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet ook de
overeenkomsten beheerst van de werknemers tewerkgesteld door de gemeenten en wier toestand
niet statutair geregeld is, kan geen afbreuk worden gedaan op grond van een algemeen beginsel
van behoorlijk bestuur (1)(2). (1) Zie concl. OM. (2) Artikel 39, §1, eerste lid
Arbeidsovereenkomstenwet zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 26 december 2013,
artt. 14, 1° en 27, 1°.

12 oktober 2015

S.2013.0026.N

AC nr. ...

Algemeen - Arbeidsovereenkomst - Einde - Wet Motivering Bestuurshandelingen Toepasselijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.
12 oktober 2015

S.2013.0026.N

AC nr. ...

ALLERLEI
Allerlei - Belangenneming - Burgemeester - Gemeentepersoneel - Partijwerkzaamheden tijdens
de diensturen
Het arrest dat een burgemeester veroordeelt omdat hij een belang heeft genomen in
partijwerkzaamheden die tijdens de diensturen toevertrouwd werden aan gemeentepersoneel dat
voor andere doeleinden werd aangeworven en verloond, verbiedt niet aan elke gemeentelijke
ambtenaar om deel te nemen aan de verkiezingscampagne van zijn burgemeester.
- Art. 245 Strafwetboek
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P.2015.0486.F

AC nr. ...

Allerlei - Belangenneming - Voorwaarde - Opwekken van omstandige twijfel omtrent de
integriteit van het openbaar ambt
Het opwekken van omstandige twijfel omtrent de integriteit van het openbaar ambt is geen
constitutief bestanddeel van het wanbedrijf belangenneming (1). (1) Zie Cass. 26 oktober 2011, AR
P.11.0808.F, AC 2011, nr. 575.
- Art. 245 Strafwetboek

30 september 2015

P.2015.0486.F

AC nr. ...

ARBEID
SOCIALE DOCUMENTEN
Sociale documenten - Deeltijdse werknemers - Vermoeden van het verrichten van voltijdse
prestaties - Arbeidsinspectie - Toezicht
Uit de artikelen 22ter, tweede lid RSZ-wet, 157, eerste lid, Wet Deeltijdse Arbeid en 15, vierde lid,
eerste zin, Arbeidsreglementenwet volgt dat de werkgever om te voldoen aan het bepaalde van
artikel 157 Wet Deeltijdse Arbeid, opdat het vermoeden van artikel 22ter RSZ-wet geen toepassing
zou vinden, de erin bedoelde documenten moet bewaren op de werkplaats in de voor de
werknemers gemakkelijk toegankelijke plaats waar het arbeidsreglement geraadpleegd kan
worden, maar niet dat die documenten bij een controle door de ambtenaren die met het toezicht
op de uitvoering van die wetgeving zijn belast, onmiddellijk aan die ambtenaren moeten kunnen
worden voorgelegd (1). (1) Artikel 22ter, tweede lid, RSZ-wet voor zijn wijziging door de
Programmawet van 29 maart 2012, art. 79.

12 oktober 2015

S.2014.0101.N

AC nr. ...

ARBEIDSOVEREENKOMST
EINDE
Einde - Algemeen - Ambtenaar - Contractuele tewerkstelling - Beginselen van behoorlijk bestuur Hoorplicht - Toepasselijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.
12 oktober 2015

S.2013.0026.N

AC nr. ...

Einde - Algemeen - Ambtenaar - Contractuele tewerkstelling - Beginselen van behoorlijk bestuur Hoorplicht - Toepasselijkheid

9/ 118

LiberCas

1/2016

De regeling inzake de beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur waarin de
artikelen 32, 3°, 27, §1, eerste lid en 39, §1, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet voorzien,
verplicht een werkgever niet om een werknemer te horen alvorens over te gaan tot diens ontslag;
aan die regeling die overeenkomstig artikel 1, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet ook de
overeenkomsten beheerst van de werknemers tewerkgesteld door de gemeenten en wier toestand
niet statutair geregeld is, kan geen afbreuk worden gedaan op grond van een algemeen beginsel
van behoorlijk bestuur (1)(2). (1) Zie concl. OM. (2) Artikel 39, §1, eerste lid
Arbeidsovereenkomstenwet zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 26 december 2013,
artt. 14, 1° en 27, 1°.

12 oktober 2015

S.2013.0026.N

AC nr. ...

Einde - Algemeen - Ambtenaar - Contractuele tewerkstelling - Wet Motivering
Bestuurshandelingen - Toepasselijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.
12 oktober 2015

S.2013.0026.N

AC nr. ...

Einde - Algemeen - Ambtenaar - Contractuele tewerkstelling - Wet Motivering
Bestuurshandelingen - Toepasselijkheid
Zoals de wetsgeschiedenis aangeeft, volgt uit de artikelen 1 en 2 Wet Motivering
Bestuurshandelingen niet dat een administratieve overheid die een werknemer ervan in kennis stelt
dat zij de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst beëindigt, verplicht is dit ontslag uitdrukkelijk
te motiveren (1). (1) Zie concl. OM.

12 oktober 2015

S.2013.0026.N

AC nr. ...

Einde - Algemeen - Voorwaarde van ontslag - Discriminatie - Bescherming tegen ontslag - Verlies
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
7 september 2015

S.2014.0015.F

AC nr. ...

AUTEURSRECHT
- Auteursrecht en naburige rechten - Namaak - Rechtvaardiging - Wettige zelfverdediging Rechtvaardigingsgrond - Toepassing
Wettige zelfverdediging veronderstelt dat het strafbaar feit dat kan worden gerechtvaardigd, werd
gepleegd met het opzet een ander te schaden; zij moet aan een onmiddellijkheidscriterium
beantwoorden dat ter rechtvaardiging van het misdrijf namaak niet in aanmerking kan worden
genomen.
- Artt. 416 en 417 Strafwetboek
- Artt. 1, 80 en 81 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten
24 juni 2015

P.2015.0194.F

AC nr. ...

- Auteursrecht en naburige rechten - Recht om een werk aan het publiek mee te delen Openbare mededeling - Begrip - Aanmaken van een link waarmee een voor auteursrechtelijke
bescherming in aanmerking komend werk kan worden gedownload
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Het aanmaken van een link waarmee een voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking
komend werk kan worden gedownload, is een openbare mededeling die niet zonder toestemming
van de houder van die rechten kan gebeuren, behalve indien dat werk vrij toegankelijk is op een
andere site.
- Artt. 1, 80 en 81 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten
24 juni 2015

P.2015.0194.F

AC nr. ...

- Auteursrecht en naburige rechten - Namaak - Verspreiding van het beschermde werk Openbaar karakter vereist - Beoordeling door de feitenrechter
De vonnisrechter, die kennisneemt van vervolgingen wegens namaak, gegrond op de artikelen 80
en 81 Auteurswet 1994, beoordeelt in feite of de verspreiding van het beschermde werk een
openbaar karakter heeft zoals bij artikel 1 van de wet is vereist.
- Artt. 1, 80 en 81 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten
24 juni 2015

P.2015.0194.F

AC nr. ...

- Uitvoerende kunstenaars en producenten - Billijke vergoeding - Bepaling - Commissie
samengesteld uit vennootschappen voor het beheer van rechten en vertegenwoordigers van
schuldenaren van vergoeding - Voorgezeten door de minister die bevoegd is voor het
auteursrecht - Uitwerking van een beslissing genomen bij meerderheid van stemmen
De beslissing van de commissie die bij meerderheid van stemmen genomen wordt, bindt noch de
beheersvennootschappen noch de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, zolang
die beslissing niet bij koninklijk besluit bindend verklaard werd ten aanzien van derden.
- Artt. 42, eerste, derde, vierde, achtste en elfde lid, en 65 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de
naburige rechten
11 september 2015

C.2014.0365.F

AC nr. ...

BEDREIGINGEN
- Mondelinge of schriftelijke bedreigingen onder een bevel of onder voorwaarde - Bedreigingen
met een aanslag op personen of op eigendommen - Aanslag waarop een criminele straf dan wel
een gevangenisstraf van ten minste drie maanden is gesteld - Beoordeling door de feitenrechter
De artikelen 327, eerste lid, en 330 Strafwetboek bestraffen op verschillende wijze de onder een
bevel of onder een voorwaarde geuite mondelinge of schriftelijke bedreigingen, naargelang op de
aanslag op personen of op eigendommen, die het voorwerp daarvan uitmaakt, een criminele straf
dan wel een gevangenisstraf van minstens drie maanden is gesteld; de rechter oordeelt of het
voorwerp van de bedreiging overeenstemt met de bij wet vereiste ernst; hij hoeft de feiten
waarmee het slachtoffer aldus wordt bedreigd niet strafrechtelijk te omschrijven, maar het Hof
dient na te gaan of hij uit zijn feitelijke vaststellingen naar recht heeft kunnen afleiden dat op die
feiten, in de veronderstelling dat ze bewezen zijn, hetzij een criminele straf dan wel een
correctionele gevangenisstraf van minstens drie maanden is gesteld.
- Artt. 327, eerste lid, en 330 Strafwetboek
24 juni 2015

P.2015.0445.F

AC nr. ...

BEDRIJFSREVISOR
- Tucht - Vooronderzoek in tuchtzaken - Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren - Verslag
van de raad aan de kamer van verwijzing en instaatstelling - Aard van de beslissing - Door gebrek
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aangetaste beslissing - Gevolg
De raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is gelast met het vooronderzoek in tuchtzaken,
onverminderd de bevoegdheden van de kamer van verwijzing en instaatstelling, en maakt na afloop
van dit onderzoek een verslag over aan de verwijzingskamer met verwijzing naar de toepasselijke
wettelijke, reglementaire en tuchtrechtelijke bepalingen en waarin hij een voorstel tot sanctie kan
doen, terwijl de kamer van verwijzing en instaatstelling beslist of de voorgelegde feiten dienen
verwezen te worden naar de tuchtcommissie; de beslissing van de raad tot overmaking van het
verslag aan de kamer van verwijzing en instaatstelling is aldus geen beslissing over de gegrondheid
van de tuchtvervolging, maar een louter voorbereidende handeling; het gebrek waarmee deze
beslissing eventueel is aangetast kan slechts leiden tot het niet in overweging nemen van de
tuchtvordering indien dit gebrek de beslissing van de tuchtcommissie of van de commissie van
beroep kan beïnvloeden of bij de tuchtrechtelijk vervolgde aanleiding kan geven tot gerede twijfel
over de geschiktheid van de tuchtcommissie of de commissie van beroep om zijn zaak eerlijk te
behandelen (1). (1) Het OM concludeerde tot verwerping van het enig middel op grond van het
tweede onderdeel in de mate dat de commissie van beroep in haar bestreden beslissing het hoger
beroep van de raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren ongegrond verklaarde, nu in dat kader
moeilijk kan gesteld worden dat de overmaking van voormeld verslag een louter voorbereidende
beslissing is die geen invloed heeft op de beoordeling van de tuchtvordering als eerlijk proces, en
het op grond van de niet-regelmatige samenstelling van het orgaan dat de instantie daartoe
rechtsgeldig moet vatten derhalve niet uit te sluiten is dat het eerlijk karakter van het proces
inderdaad ernstig in het gedrang dreigt te komen door de niet-inachtneming van de wettelijke
vereisten voor de aanhangigmaking van de zaak bij de feitenrechter, en de appelrechters hun
beslissing dan ook naar recht verantwoorden, waardoor het tweede onderdeel niet kan worden
aangenomen.
- Artt. 8, § 1, en 13, §§ 2 en 3 KB 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en
houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren
- Artt. 52, 53, eerste en derde lid, 54 en 58, § 1 Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der
bedrijfsrevisoren
24 september 2015

D.2014.0014.N

AC nr. ...

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
- Levering van goederen - Belasting - Bewijslast
Artikel 64, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde regelt enkel de
bewijslast en onderwerpt dezelfde handelingen van levering van goederen niet twee maal aan de
belasting.
- Art. 64, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

25 september 2015

F.2014.0109.F

AC nr. ...

- Verjaring - Rechtsvordering die uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven Verjaringstermijn van 7 jaar - Toepassingsvoorwaarden
Art. 81bis, §1, tweede lid, 2°, dat voorziet in een verjaringstermijn van 7 jaar, vereist niet dat de
rechtsvordering op zich het bewijs levert van de handelingen die ten onrechte werden vrijgesteld;
het volstaat dat de rechtsvordering aan het licht brengt dat handelingen ten onrechte werden
vrijgesteld en dat de administratie, vertrekkend van dit gegeven, aan de hand van een ander
bewijsmiddel en zo nodig na verder onderzoek kan aantonen welke handelingen ten onrechte
werden vrijgesteld en welk bedrag aan belastingen de belastingplichtige schuldig is (1). (1) Zie de
concl. OM.
- Art. 81bis, § 1, tweede lid, 2° Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
12/ 118

LiberCas
12 juni 2015

1/2016
F.2013.0146.N

AC nr. ...

- Verjaring - Rechtsvordering die uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven Verjaringstermijn van 7 jaar - Toepassingsvoorwaarden
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 juni 2015

F.2013.0146.N

AC nr. ...

BEROEPSGEHEIM
- Politieambtenaar - Mededeling van gegevens aan persoon betrokken bij feiten voorwerp van
een PV of een door de politie opgestelde melding - Toepassing
Het enkele feit dat een persoon betrokken is bij feiten voorwerp van een proces-verbaal of een
door de politie opgestelde melding houdt niet in dat een politieambtenaar, zonder schending van
zijn beroepsgeheim, aan die persoon het nummer, de datum, een beknopte beschrijving, een
plaats, een straat en een huisnummer met betrekking tot het proces-verbaal of de melding mag
meedelen.

6 oktober 2015

P.2015.0558.N

AC nr. ...

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Samenstelling - Multidisciplinaire
samenstelling - Gevolg - Beoordeling van de geestestoestand van de geïnterneerde in
overeenstemming met artikel 5.1.e EVRM
De commissie tot bescherming van de maatschappij en de hoge commissie tot bescherming van de
maatschappij die uitspraak doen over een verzoek tot invrijheidsstelling, beoordelen onaantastbaar
in feite of de geestestoestand van de geïnterneerde voldoende verbeterd is en deze commissies
kunnen bij die beoordeling alle hen overgelegde gegevens in aanmerking nemen, zoals onder meer
deskundigenverslagen van geneesheren-psychiater of adviezen van psychosociale diensten of
justitieassistenten, zonder dat die verslagen of adviezen voor hen bindend zijn; de multidisciplinaire
samenstelling van deze commissies met telkens een magistraat of ere-magistraat, een geneesheer
en een advocaat, laat toe dat zij met kennis van zaken en zonder willekeur de geestestoestand van
een geïnterneerde beoordelen in overeenstemming met artikel 5.1.e EVRM (1). (1) Cass. 19 januari
1993, AR 7255, AC 1993, nr. 37.

13 oktober 2015

P.2015.0740.N

AC nr. ...

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Bevoegdheid - Onaantastbare beoordeling of
de geestestoestand van de geïnterneerde voldoende is verbeterd - Gegevens die kunnen in
aanmerking genomen worden
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De commissie tot bescherming van de maatschappij en de hoge commissie tot bescherming van de
maatschappij die uitspraak doen over een verzoek tot invrijheidsstelling, beoordelen onaantastbaar
in feite of de geestestoestand van de geïnterneerde voldoende verbeterd is en deze commissies
kunnen bij die beoordeling alle hen overgelegde gegevens in aanmerking nemen, zoals onder meer
deskundigenverslagen van geneesheren-psychiater of adviezen van psychosociale diensten of
justitieassistenten, zonder dat die verslagen of adviezen voor hen bindend zijn; de multidisciplinaire
samenstelling van deze commissies met telkens een magistraat of ere-magistraat, een geneesheer
en een advocaat, laat toe dat zij met kennis van zaken en zonder willekeur de geestestoestand van
een geïnterneerde beoordelen in overeenstemming met artikel 5.1.e EVRM (1). (1) Cass. 19 januari
1993, AR 7255, AC 1993, nr. 37.

13 oktober 2015

P.2015.0740.N

AC nr. ...

HOGE COMMISSIE
Hoge commissie - Bevoegdheid - Onaantastbare beoordeling of de geestestoestand van de
geïnterneerde voldoende is verbeterd - Gegevens die kunnen in aanmerking genomen worden
De commissie tot bescherming van de maatschappij en de hoge commissie tot bescherming van de
maatschappij die uitspraak doen over een verzoek tot invrijheidsstelling, beoordelen onaantastbaar
in feite of de geestestoestand van de geïnterneerde voldoende verbeterd is en deze commissies
kunnen bij die beoordeling alle hen overgelegde gegevens in aanmerking nemen, zoals onder meer
deskundigenverslagen van geneesheren-psychiater of adviezen van psychosociale diensten of
justitieassistenten, zonder dat die verslagen of adviezen voor hen bindend zijn; de multidisciplinaire
samenstelling van deze commissies met telkens een magistraat of ere-magistraat, een geneesheer
en een advocaat, laat toe dat zij met kennis van zaken en zonder willekeur de geestestoestand van
een geïnterneerde beoordelen in overeenstemming met artikel 5.1.e EVRM (1). (1) Cass. 19 januari
1993, AR 7255, AC 1993, nr. 37.

13 oktober 2015

P.2015.0740.N

AC nr. ...

Hoge commissie - Multidisciplinaire samenstelling - Gevolg - Beoordeling van de geestestoestand
van de geïnterneerde in overeenstemming met artikel 5.1.e EVRM
De commissie tot bescherming van de maatschappij en de hoge commissie tot bescherming van de
maatschappij die uitspraak doen over een verzoek tot invrijheidsstelling, beoordelen onaantastbaar
in feite of de geestestoestand van de geïnterneerde voldoende verbeterd is en deze commissies
kunnen bij die beoordeling alle hen overgelegde gegevens in aanmerking nemen, zoals onder meer
deskundigenverslagen van geneesheren-psychiater of adviezen van psychosociale diensten of
justitieassistenten, zonder dat die verslagen of adviezen voor hen bindend zijn; de multidisciplinaire
samenstelling van deze commissies met telkens een magistraat of ere-magistraat, een geneesheer
en een advocaat, laat toe dat zij met kennis van zaken en zonder willekeur de geestestoestand van
een geïnterneerde beoordelen in overeenstemming met artikel 5.1.e EVRM (1). (1) Cass. 19 januari
1993, AR 7255, AC 1993, nr. 37.

13 oktober 2015

P.2015.0740.N

AC nr. ...

INTERNERING
Internering - Cassatieberoep van de geïnterneerde persoon - Vormen - Ontvankelijkheid
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Het cassatieberoep van de geïnterneerde, dat is ingesteld na de inwerkingtreding, op 1 februari
2015, van de artikelen 27 en 45 tot 48 van de wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de
rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, moet worden ondertekend door een
advocaat op de griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen.
- Art. 425 Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0555.F

AC nr. ...

BESLAG
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
Gedwongen tenuitvoerlegging - Zwarigheden - Beslagrechter - Beoordeling - Maatstaf toetsing
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
8 oktober 2015

C.2014.0384.N

AC nr. ...

Gedwongen tenuitvoerlegging - Zwarigheden - Beslagrechter - Beoordeling - Maatstaf toetsing
In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een veroordeling tot een
dwangsom inhoudt, moet de beslagrechter, op grond van artikel 1498 Gerechtelijk Wetboek,
bepalen of de voorwaarden waarbij de dwangsom verschuldigd is, al dan niet vervuld zijn; de
beslagrechter moet daarbij als maatstaf van de toetsing van de ter uitvoering van de veroordeling
verrichte handelingen, het doel en de strekking van de veroordeling als richtsnoer nemen, met dien
verstande dat de veroordeling geacht wordt niet verder te strekken dan tot het bereiken van het
daarmee beoogde doel; hij mag hierbij de ter uitvoering van de veroordeling te verrichten
handelingen zoals bepaald in de titel niet wijzigen (1). (1) Zie andersluidende concl. OM.
- Artt. 1385quater en 1498 Gerechtelijk Wetboek
8 oktober 2015

C.2014.0384.N

AC nr. ...

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN
Algemeen - Betekening aan de procureur des Konings - Geldigheid - Voorwaarden - Taak van de
rechter
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
8 oktober 2015

C.2012.0565.N

AC nr. ...

Algemeen - Betekening aan de procureur des Konings - Geldigheid - Voorwaarden - Taak van de
rechter
De partij die tot een betekening van een beslissing aan het parket overgaat, moet alle in
redelijkheid mogelijke stappen hebben ondernomen om de woon- of verblijfplaats of gekozen
woonplaats van de verweerder te vinden en deze van de beslissing te informeren; één en ander
wordt door de rechter nagegaan, onverminderd de eventuele meldingsplicht van de verweerder, en
bij gebreke hieraan kan de betekening aan het parket geen termijn voor een rechtsmiddel doen
lopen (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 40, tweede en vierde lid Gerechtelijk Wetboek
8 oktober 2015

C.2012.0565.N

AC nr. ...
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ALLERLEI
Allerlei - Strafzaken - Stedenbouw - Beslissing over de door de herstelvorderende overheid
gevorderde herstelmaatregel - Cassatieberoep van de veroordeelde - Verplichting te betekenen
aan het openbaar ministerie - Verzuim
Uit het gegeven dat het openbaar ministerie bevoegd is om de door de herstelvorderende overheid
per brief geformuleerde herstelvordering voor de strafrechter uit te oefenen, inclusief het
aanwenden van rechtsmiddelen, en dit ongeacht of de herstelvorderende overheden zich als
procespartij hebben gemanifesteerd en dat de beslissing van de strafrechter over een door de
herstelvorderende overheid ingediende herstelvordering een maatregel is van burgerlijke aard, die
niettemin onder de strafvordering valt, volgt dat hij tegen wie op grond van artikel 6.1.41, § 1,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een herstelmaatregel is bevolen, op straffe van nietontvankelijkheid, zijn cassatieberoep wat betreft die beslissing moet laten betekenen aan het
openbaar ministerie bij het gerecht dat die beslissing heeft gewezen.
- Art. 427, eerste lid Wetboek van Strafvordering
13 oktober 2015

P.2015.0305.N

AC nr. ...

EXPLOOT
Exploot - Strafzaken - Europees aanhoudingsbevel - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest
dat uitspraak doet over de tenuitvoerlegging - Cassatieberoep door procureur-generaal Neerlegging betekeningsexploot ter griffie
Uit de samenhang tussen de bepalingen van artikel 427, eerste en tweede lid, 429 Wetboek van
Strafvordering en artikel 18, § 2, Wet Europees Aanhoudingsbevel volgt dat de procureur-generaal
die cassatieberoep instelt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak
doet over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel het exploot van betekening
van zijn cassatieberoep aan de betrokkene, ter griffie van het Hof moet doen toekomen ten laatste
de vijfde dag te rekenen vanaf de datum van het instellen van het cassatieberoep.

6 oktober 2015

P.2015.1258.N

AC nr. ...

IN HET BUITENLAND
In het buitenland - Strafzaken - Verstekvonnis - Beklaagde uit het bevolkingsregister geschrapt Beklaagde heeft verklaard België te verlaten om zich in een andere Staat te vestigen - Zonder
opgave van adres - Betekening van het vonnis aan de procureur des Konings - Geldigheid
Wanneer de beklaagde uit het bevolkingsregister is geschrapt na te hebben verklaard dat hij België
verlaat om zich, zonder verdere uitleg, in een andere Staat te vestigen, hoeft het openbaar
ministerie zijn nieuw adres in het buitenland niet op te zoeken, ter betekening van het jegens hem
bij verstek gewezen vonnis (1). (1) Zie Cass. 4 maart 2008, AR P.07.1782.N, AC 2008, nr. 154.
- Art. 40, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
24 juni 2015

P.2014.1624.F

AC nr. ...

BETICHTING VAN VALSHEID
- Burgerlijke valsheidsprocedure - Aard - Gevolg - Kort geding
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Het voeren van de burgerlijke valsheidsprocedure is van aard de rechten van de partijen definitief
en onherroepelijk aan te tasten; deze procedure is bijgevolg uitgesloten in kort geding.
- Artt. 895 en 1039 Gerechtelijk Wetboek
12 november 2015

C.2013.0309.N

AC nr. ...

BEWIJS
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Overlegging van stukken - Gewichtige, bepaalde en met
elkaar overeenstemmende vermoedens - Enig vermoeden
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
16 oktober 2015

C.2014.0512.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Begin van bewijs door geschrift Waarschijnlijkheid van het aangevoerde feit
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
18 september 2015

C.2014.0488.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Gebrek van de zaak - Eiser - Bewijslast
Hij die op grond van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek vergoeding vordert voor de schade
die door een zaak werd veroorzaakt, moet enkel bewijzen dat de verweerder in het geding een
gebrekkige zaak onder zijn bewaring heeft, dat hij schade heeft geleden en dat er tussen deze
schade en het gebrek van de zaak een oorzakelijk verband bestaat (1). (1) Cass. 7 november 1980,
AC 1980-81, nr. 154, met concl. van procureur-generaal DUMON.
- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek
12 november 2015

C.2014.0468.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Bewijsmiddel van een ongekend feit - Bewijs van de afstand van
een recht - Beoordeling - Toepasselijke wetsbepalingen
Vermoedens zijn een middel om een ongekend feit te bewijzen; de artikelen 1349 en 1353
Burgerlijk Wetboek, die dat bewijsmiddel regelen, houden geen verband met het oordeel van de
rechter over het bestaan van de afstand van een recht (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek
16 oktober 2015

C.2014.0387.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Gebrek van de zaak - Aansprakelijkheid van de bewaarder Weerlegging vermoeden van aansprakelijkheid
Het vermoeden van aansprakelijkheid dat op de bewaarder van de zaak rust, kan alleen worden
weerlegd als de bewaarder bewijst dat de schade niet aan het gebrek van de zaak, maar aan een
vreemde oorzaak te wijten is (1). (1) Zie Cass. 26 april 2013, AR C.12.0286.N, AC 2013, nr. 260.
- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek
12 november 2015

C.2014.0468.N

AC nr. ...
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Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Overlegging van stukken - Bewijs van een ter zake dienend
feit - Ter zake dienend feit - Begrip - Beslissend feit
Een feit is ter zake dienend in de zin van artikel 877 Gerechtelijk Wetboek wanneer het verband
houdt met het aan de rechter voorgelegde litigieuze feit; het is niet vereist dat het feit beslissend is
(1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 877 Gerechtelijk Wetboek

16 oktober 2015

C.2014.0512.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Overlegging van stukken - Bewijs van een ter zake dienend
feit - Ter zake dienend feit - Begrip - Beslissend feit
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
16 oktober 2015

C.2014.0512.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Overlegging van stukken - Gewichtige, bepaalde en met
elkaar overeenstemmende vermoedens - Enig vermoeden
Voor de toepassing van artikel 877 Gerechtelijk Wetboek moeten de vermoedens niet meervoudig
zijn (1). (1) Zie concl. OM. Het zij opgemerkt dat de conclusie van het OM geen melding maakt van
het bestaan van een partij die opgeroepen werd tot bindendverklaring van het arrest. Volgens het
OM had de nv DISCAR die hoedanigheid niet aangezien het cassatieverzoekschrift wel degelijk die
vennootschap vermeldde op pagina 1 van voornoemd verzoekschrift, maar zonder te verduidelijken
wat de eiseres vorderde ten aanzien van die vennootschap! Volgens het OM diende een dergelijke
partij niet als een partij in de rechtspleging voor het Hof beschouwd te worden. Het was dus niet
noodzakelijk om die rechtspersoon in het arrest van het Hof te vermelden.
- Art. 877 Gerechtelijk Wetboek

16 oktober 2015

C.2014.0512.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Bewijsmiddel van een ongekend feit - Bewijs van de afstand van
een recht - Beoordeling - Toepasselijke wetsbepalingen
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
16 oktober 2015

C.2014.0387.F

AC nr. ...

STRAFZAKEN
Strafzaken - Getuigen - Aanhouding - Duur van de vrijheidsberoving - Recht op bijstand van een
advocaat - Verhoor door de politie - Geen advocaat aanwezig - Gevolg - Strafvervolging Schuldigverklaring - Onwettigheid
De afwezigheid van de advocaat bij een verhoor door de politie tijdens de termijn van
vrijheidsberoving kan aan een eventuele schuldigverklaring in de weg staan in zoverre deze zou
steunen op tijdens dergelijk verhoor afgelegde zelfincriminerende verklaringen, zonder dat de
verhoorde persoon afstand heeft gedaan van de bijstand van een raadsman of vrijwillig daarvoor
gekozen heeft (1). (1) Zie Cass. 10 april 2012, AR P.12.0604.F, AC 2012, nr. 222; Cass. 14 oktober
2014, AR P.14.0507.N, AC 2014, nr. 606.
- Art. 2bis, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
- Art. 47bis Wetboek van Strafvordering
18/ 118
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1/2016
P.2014.1624.F

AC nr. ...

Strafzaken - Getuigen - Anonieme getuige - Inverdenkinggestelde
Het feit dat een inverdenkinggestelde aan de onderzoeksrechter kan vragen dat een getuige
anoniem zou worden ondervraagd zoals bedoeld bij artikel 75bis Wetboek van Strafvordering,
houdt niet in dat hij in die hoedanigheid kan worden ondervraagd; een inverdenkinggestelde is in
zijn eigen strafzaak immers geen getuige zoals bedoeld in die wetsbepaling en kan dan ook het erin
bedoeld verzoek niet doen voor zichzelf.

27 oktober 2015

P.2015.1346.N

AC nr. ...

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- Ontvankelijkheid - Rechtmatig belang
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

- Optreden in rechte van een beroepsvereniging - Wet 31 maart 1898 - Draagwijdte - Toepassing
De zeer precieze bevoegdheden die artikel 10, eerste lid, Wet van 31 maart 1898 aan de
beroepsverenigingen heeft toegekend om in rechte op te treden, komen alleen toe aan de
beroepsverenigingen in de strikte zin, namelijk diegene die werden opgericht overeenkomstig deze
wet; dit is niet het geval voor de Orde van advocaten te Kortrijk.

10 november 2015

P.2013.0982.N

AC nr. ...

- Ontvankelijkheid - Rechtmatig belang
De strafrechter kan slechts schadevergoeding toekennen aan een burgerlijke partij in zoverre de
door die partij ingestelde rechtsvordering strekt tot de vergoeding van de door een misdrijf
veroorzaakte schade en voor zover de benadeelde, krachtens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, een
belang heeft om ze in te dienen; de krenking van een belang kan slechts tot een vordering leiden als
het om een rechtmatig belang gaat, maar de omstandigheid dat de benadeelde zich in een
onrechtmatige toestand bevindt sluit niet uit dat hij kan bogen op de krenking van een rechtmatig
belang (1). (1) Zie concl. OM.

15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

- Burgerlijke partijstelling - Advocaat - Beroepsbelangen van een advocaat - Miskenning door
een niet-advocaat - Orde van advocaten - Recht om door een burgerlijke partijstelling een
rechtsvordering in te stellen - Artikel 455 Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid
Uit artikel 455 Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de raad van de Orde de opdracht heeft “om
de eer van de Orde van advocaten op te houden en de beginselen van waardigheid,
rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen en een
behoorlijke beroepsuitoefening moeten waarborgen”, kan geen recht worden afgeleid om door
middel van burgerlijke partijstelling een rechtsvordering wegens miskenning door een niet-advocaat
van de beroepsbelangen van een advocaat in te stellen.
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1/2016
P.2013.0982.N

AC nr. ...

- Burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter - Proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling
De onderzoeksrechter stelt van de burgerlijkepartijstelling een proces-verbaal op waaruit onder
meer blijkt wie zich bij hem burgerlijke partij heeft gesteld en wie degene die verschenen is, heeft
vertegenwoordigd; uit de samenhang van de artikelen 63 en 66 Wetboek van Strafvordering volgt
dat indien ter gelegenheid van de burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter een
schriftelijke klacht werd neergelegd waarvan de inhoud niet of niet geheel overeenstemt met de
vermeldingen van het door de onderzoeksrechter opgestelde proces-verbaal van
burgerlijkepartijstelling, dit proces-verbaal de draagwijdte bepaalt van de burgerlijkepartijstelling
(1). (1) Cass. 12 november 2013, AR P.13.0976.N, AC 2013, nr. 599.

3 november 2015

P.2014.1033.N

AC nr. ...

CASSATIE
BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Taalgebruik gerechtszaken - Strafzaken - Verzoek tot
verwijzing naar een andere rechtscollege van dezelfde rang - Objectiveerbare omstandigheden
van de zaak - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toezicht door het Hof
De rechter mag het verzoek om taalwijziging als bedoeld in artikel 23 Taalwet Gerechtszaken
afwijzen indien er objectiveerbare omstandigheden zijn eigen aan de zaak die maken dat het
aangewezen is dat hijzelf de zaak beoordeelt; de rechter oordeelt onaantastbaar over het
voorhanden zijn van dergelijke omstandigheden maar het Hof gaat na of de rechter uit zijn
vaststellingen geen gevolgen afleidt die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord (1). (1)
Cass. 10 november 2015, AR P.15.0714.N, AC 2015, nr. …; Zie: Cass. 15 november 2011, AR
P.11.0563.N, AC 2011, nr. 618; Cass. 3 maart 1999, AR P.99.0148.F, AC 1999, nr. 128.

10 november 2015

P.2014.1296.N

AC nr. ...

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Taalgebruik gerechtszaken - Strafzaken - Verzoek tot
verwijzing naar een andere rechtscollege van dezelfde rang - Objectiveerbare omstandigheden
van de zaak - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toezicht door het Hof
De rechter mag het verzoek om taalwijziging als bedoeld in artikel 23 Taalwet Gerechtszaken
afwijzen indien er objectiveerbare omstandigheden zijn eigen aan de zaak die maken dat het
aangewezen is dat hijzelf de zaak beoordeelt; de rechter oordeelt onaantastbaar over het
voorhanden zijn van dergelijke omstandigheden maar het Hof gaat na of de rechter uit zijn
vaststellingen geen gevolgen afleidt die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord (1). (1)
Cass. 10 november 2015, AR P.14.1296.N, AC 2015, nr. …; Zie: Cass. 15 november 2011, AR
P.11.0563.N, AC 2011, nr. 618; Cass. 3 maart 1999, AR P.99.0148.F, AC 1999, nr. 128.

10 november 2015

P.2015.0714.N

AC nr. ...

VERNIETIGING. OMVANG
Vernietiging - Omvang - Belastingzaken - Gedeeltelijke cassatie - Geschil op verwijzing - Taak van
de rechter
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Aan de rechter die kennisneemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie, komt
slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing welke in beginsel beperkt is tot de
omvang van de vernietiging, zij het met inbegrip van onafscheidbare beslissingen en beslissingen die
van de vernietigde beslissingen het gevolg zijn; het staat in die stand van de rechtspleging aan de
verwijzingsrechter over die omvang, welke in de regel beperkt is tot de draagwijdte van het middel
dat ten grondslag ligt aan de vernietiging, te beslissen ongeacht de door het Hof gebruikte
bewoordingen.
- Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
12 juni 2015

F.2013.0108.N

AC nr. ...

Vernietiging - Omvang - Belastingzaken - Verwijzing na cassatie - Wettelijk gevolg
Volgens de geest en de algemeenheid van de bewoordingen van artikel 1110, eerste lid,
Gerechtelijk Wetboek, dat de verwijzing na cassatie regelt, mag het wettelijk gevolg van de
verwijzing na cassatie niet worden beperkt tot het onderzoek van het vernietigde dictum, maar
dient het gehele proces, in zoverre het nog moet worden beslecht, voor de rechter op verwijzing te
komen.
- Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

12 juni 2015

F.2013.0108.N

AC nr. ...

CASSATIEBEROEP
BELASTINGZAKEN
Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening Bevoegde adressaat
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
25 september 2015

F.2014.0173.F

AC nr. ...

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening Bevoegde adressaat
Artikel 42, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek zegt niet dat de betekening moet gebeuren aan het
kantoor van de door de bevoegde minister aangewezen ambtenaar (1). (1) Zie concl. OM in Pas.
2015, nr. ***.
- Art. 42, 1° Gerechtelijk Wetboek

25 september 2015

F.2014.0173.F

AC nr. ...

STRAFZAKEN
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekeningsplicht van
de partij die cassatieberoep instelt - Draagwijdte - Uitzondering - Cassatieberoep ingesteld door
de vader van een minderjarige in het kader van een procedure jeugdbescherming
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
15 september 2015

P.2015.0538.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Bescherming van de
maatschappij - Beslissing tot internering - Cassatieberoep van de geïnterneerde 21/ 118
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1/2016

Ontvankelijkheid
Het cassatieberoep van de geïnterneerde, dat is ingesteld na de inwerkingtreding, op 1 februari
2015, van de artikelen 27 en 45 tot 48 van de wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de
rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, moet worden ondertekend door een
advocaat op de griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen.
- Art. 425 Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0555.F

AC nr. ...

Strafzaken - Algemeen - Heropening van de rechtspleging - Arrest Europees Hof voor de Rechten
van de Mens - Schending van het Verdrag - Heropening van de rechtspleging in zoverre zij
betrekking heeft op de strafvordering - Voorwaarden - Tekortkoming in de rechtspleging dermate
ernstig dat er ernstige twijfel over de uitkomst van de bestreden rechtspleging rijst
Maakt een tekortkoming in de rechtspleging uit die dermate ernstig is dat er ernstige twijfel rijst
over de uitkomst van de bestreden rechtspleging, in de zin van artikel 442quinquies, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering, het door het Europees Hof vastgestelde feit dat de rechtspleging, door
na afloop ervan de redenen van de beslissing niet op te geven, onvoldoende waarborgen heeft
geboden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr…..
- Artt. 442bis, 442ter, 1°, en 442quinquies, eerste lid Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

Strafzaken - Algemeen - Heropening van de rechtspleging - Arrest Europees Hof voor de Rechten
van de Mens - Schending van het Verdrag - Heropening van de rechtspleging in zoverre zij
betrekking heeft op de strafvordering
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

Strafzaken - Algemeen - Heropening van de rechtspleging - Arrest Europees Hof voor de Rechten
van de Mens - Schending van het Verdrag - Heropening van de rechtspleging in zoverre zij
betrekking heeft op de strafvordering
Krachtens artikel 442quinquies, eerste lid, Wetboek van Strafvordering beveelt het Hof van Cassatie
de heropening van de rechtspleging, wanneer uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat de
vastgestelde schending het gevolg is van procedurefouten of -tekortkomingen die dermate ernstig
zijn dat ernstige twijfel bestaat over de uitkomst van de bestreden rechtspleging, voor zover de
veroordeelde partij zeer ernstige nadelige gevolgen blijft ondervinden die slechts door een
heropening kunnen worden hersteld (1)(2). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr…… (2) Cass. 9 april
2008, AR P.08.0051.F, AC 2008, nr. 214.
- Artt. 442bis, 442ter, 1°, en 442quinquies, eerste lid Wetboek van Strafvordering

24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

Strafzaken - Algemeen - Heropening van de rechtspleging - Arrest Europees Hof voor de Rechten
van de Mens - Schending van het Verdrag - Heropening van de rechtspleging in zoverre zij
betrekking heeft op de strafvordering - Voorwaarden - Tekortkoming in de rechtspleging dermate
ernstig dat er ernstige twijfel over de uitkomst van de bestreden rechtspleging rijst
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...
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Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Geschrift ondertekend door
eiser - Ontvankelijkheid
Krachtens artikel 429, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering kan, behalve het openbaar
ministerie de eiser in cassatie zijn middelen slechts aanvoeren in een memorie die ondertekend is
door een advocaat; het geschrift dat niet ondertekend is door een advocaat is niet ontvankelijk (1).
(1) Zie concl. OM. Cass. 8 juli 2015, AR P. 15.0850.N, AC 2015, nr…

15 september 2015

P.2015.0538.N

AC nr. ...

Strafzaken - Algemeen - Heropening van de rechtspleging - Arrest Europees Hof voor de Rechten
van de Mens - Schending van het Verdrag - Heropening van de rechtspleging in zoverre zij
betrekking heeft op de strafvordering - Voorwaarden - Eiser blijft zeer ernstige nadelige gevolgen
ondervinden
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekeningsplicht van
de partij die cassatieberoep instelt - Draagwijdte - Uitzondering - Cassatieberoep ingesteld door
de vader van een minderjarige in het kader van een procedure jeugdbescherming
Krachtens artikel 427, eerste lid, Wetboek van Strafvordering moet de partij die cassatieberoep
instelt, het cassatieberoep laten betekenen aan de partij tegen wie het gericht is; de vervolgde
persoon is daartoe evenwel enkel verplicht in zoverre zijn cassatieberoep gericht is tegen de
beslissing over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering (1). (1) Zie concl. OM. Cass. 21
september 2015, AR P.15.0398.N, AC 2015, nr…
15 september 2015

P.2015.0538.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Europees
aanhoudingsbevel - Kamer van inbeschuldigingstelling - Uitspraak over de tenuitvoerlegging Cassatieberoep door procureur-generaal - Neerlegging betekeningsexploot ter griffie
Uit de samenhang tussen de bepalingen van artikel 427, eerste en tweede lid, 429 Wetboek van
Strafvordering en artikel 18, § 2, Wet Europees Aanhoudingsbevel volgt dat de procureur-generaal
die cassatieberoep instelt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak
doet over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel het exploot van betekening
van zijn cassatieberoep aan de betrokkene, ter griffie van het Hof moet doen toekomen ten laatste
de vijfde dag te rekenen vanaf de datum van het instellen van het cassatieberoep.

6 oktober 2015

P.2015.1258.N

AC nr. ...

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie
Het overlijden van de beklaagde vooraleer de bestreden beslissing op de strafvordering in kracht
van gewijsde is gegaan, heeft het verval van de strafvordering tot gevolg zodat bijgevolg die
beslissing zonder uitwerking blijft; in zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering, heeft het geen bestaansreden meer (1). (1) Cass. 9 oktober 2007, AR P.07.0381.N,
AC 2007, nr. 463; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 86, nr.
155.
- Art. 20 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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1/2016
P.2014.1158.N

AC nr. ...

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie
Het overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie, vooraleer de bestreden beslissing op de
strafvordering in kracht van gewijsde is gegaan, heeft het verval van de strafvordering tot gevolg
waardoor die beslissing zonder uitwerking blijft en het cassatieberoep in zoverre geen
bestaansreden meer heeft; het cassatieberoep van de beklaagde behoudt een bestaansreden in
zoverre het gericht is tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering (1). (1) Cass. 9 oktober
2007, AR P.07.0381.N, AC 2007, nr. 463; Cass. 3 november 2015, AR P.14.1158.N, AC 2015, nr. …

10 november 2015

P.2013.0982.N

AC nr. ...

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie
Het overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie, vooraleer de bestreden beslissing op de
strafvordering in kracht van gewijsde is gegaan, heeft het verval van de strafvordering tot gevolg
waardoor die beslissing zonder uitwerking blijft en het cassatieberoep in zoverre geen
bestaansreden meer heeft; het cassatieberoep van de beklaagde behoudt een bestaansreden in
zoverre het gericht is tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering (1). (1) Cass. 9 oktober
2007, AR P.07.0381.N, AC 2007, nr. 463; Cass. 3 november 2015, AR P.14.1158.N, AC 2015, nr. …

10 november 2015

P.2013.0982.N

AC nr. ...

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Rechtspersoon - Vertegenwoordiging - Lasthebber ad
hoc - Eenzelfde advocaat voor vervolgde rechtspersoon en natuurlijke persoon
Ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is om de
rechtspersoon te vertegenwoordigen, wordt ingesteld en een lasthebber ad hoc voor de
rechtspersoon is aangewezen, kiest de lasthebber ad hoc vrij de raadsman van de rechtspersoon; hij
kan, zo hij oordeelt dat er geen gevaar is voor tegenstrijdigheid van belangen, een beroep doen op
dezelfde advocaat als de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, maar indien
een beroep wordt gedaan op eenzelfde advocaat voor de rechtspersoon en voor de natuurlijke
persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, moet die keuze blijken uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan (1). (1) Cass. 4 oktober 2011, AR P.11.0203.N, AC 2011, nr. 519.

13 oktober 2015

P.2014.0355.N

AC nr. ...

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Burgerlijke partij overleden op het ogenblik van het
cassatieberoep
Geen ontvankelijk cassatieberoep kan worden ingesteld tegen een persoon die op het ogenblik van
het instellen ervan, is overleden (1). (1) Cass. 31 mei 1996, AR C.95.0364.F, AC 1996, nr. 201.

27 oktober 2015

P.2015.0726.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Europees
aanhoudingsbevel - Uitvoering in België - Onderzoeksgerechten - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Arrest over de uitvoerbaarverklaring - Cassatieberoep in de gevangenis
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door de gedetineerde - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
20 oktober 2015

P.2015.1287.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Mededeling aan de
partij waartegen het beroep gericht is - Wijze van mededeling
Artikel 429 Wetboek Strafvordering, zoals van toepassing op de cassatieberoepen die zijn ingesteld
na 1 februari 2015, datum waarop de wet van 14 februari 2014 gedeeltelijk in werking getreden is,
bepaalt dat de eiser in cassatie zijn middelen moet aanvoeren in een memorie die ondertekend is
door een advocaat en die per aangetekende brief ter kennis gebracht wordt van de partij
waartegen het beroep gericht is; hoewel, krachtens die bepaling, ook de mededeling van de
memorie langs elektronische weg mogelijk is “onder de door de Koning bepaalde voorwaarden”,
staat de ontstentenis van een koninklijk besluit dat die voorwaarden nader bepaalt, aan die wijze
van mededeling in de weg.
- Art. 429, eerste en vierde lid Wetboek van Strafvordering
30 september 2015

P.2015.1040.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Europees
aanhoudingsbevel - Uitvoering in België - Onderzoeksgerechten - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Arrest over de uitvoerbaarverklaring - Cassatieberoep in de gevangenis
door de gedetineerde - Ontvankelijkheid
Het cassatieberoep ingesteld door een persoon die in België is gedetineerd in uitvoering van een
Europees aanhoudingsbevel zonder de tussenkomst van een advocaat en door middel van een
verklaring gedaan voor de directeur van de gevangenis of zijn gemachtigde is ontvankelijk (1)
(Impliciete oplossing). (1) Zie de concl. van het OM. Het Hof, in voltallige zitting, heeft, zonder
opgave van redenen, de zienswijze van het openbaar ministerie verworpen.
20 oktober 2015

P.2015.1287.N

AC nr. ...

Strafzaken - Afstand - Strafvordering - Cassatieberoep van het openbaar ministerie - Afstand Geldigheid
Het openbaar ministerie kan op geldige wijze afstand doen van het cassatieberoep dat het heeft
ingesteld (1). (Impliciet) (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ….
2 september 2015

P.2015.0746.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Mededeling aan de
partij waartegen het beroep gericht is - Mededeling aan diens raadsman - Regelmatigheid
Om regelmatig te zijn, moet de memorie ter kennis gebracht worden van de partij waartegen het
beroep gericht is en niet van diens raadsman.
- Art. 429, vierde lid Wetboek van Strafvordering
30 september 2015

P.2015.1040.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Op straffe van nietontvankelijkheid voorgeschreven vormvereisten
De eiser in cassatie moet zijn middelen aanvoeren in een memorie die ondertekend is door een
advocaat en die per aangetekende brief ter kennis gebracht wordt van de partij waartegen het
beroep gericht is; die vormvereisten zijn voorgeschreven op straffe van niet-ontvankelijkheid.
- Art. 429, eerste en vierde lid Wetboek van Strafvordering
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P.2015.1040.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Mededeling van de memorie Verplichting - Draagwijdte - Vrijwaring recht van verdediging van de verweerder
Artikel 429 Wetboek van Strafvordering legt op dat de memorie wordt meegedeeld, teneinde het
recht van verdediging van de verweerder te vrijwaren.
- Art. 429 Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0451.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Stedenbouw Veroordeelde - Cassatieberoep tegen de beslissing over de door de herstelvorderende overheid
gevorderde herstelmaatregel - Verplichting te betekenen aan het openbaar ministerie - Verzuim
Uit het gegeven dat het openbaar ministerie bevoegd is om de door de herstelvorderende overheid
per brief geformuleerde herstelvordering voor de strafrechter uit te oefenen, inclusief het
aanwenden van rechtsmiddelen, en dit ongeacht of de herstelvorderende overheden zich als
procespartij hebben gemanifesteerd en dat de beslissing van de strafrechter over een door de
herstelvorderende overheid ingediende herstelvordering een maatregel is van burgerlijke aard, die
niettemin onder de strafvordering valt, volgt dat hij tegen wie op grond van artikel 6.1.41, § 1,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een herstelmaatregel is bevolen, op straffe van nietontvankelijkheid, zijn cassatieberoep wat betreft die beslissing moet laten betekenen aan het
openbaar ministerie bij het gerecht dat die beslissing heeft gewezen.
- Art. 427, eerste lid Wetboek van Strafvordering
13 oktober 2015

P.2015.0305.N

AC nr. ...

Strafzaken - Algemeen - Heropening van de rechtspleging - Arrest Europees Hof voor de Rechten
van de Mens - Schending van het Verdrag - Heropening van de rechtspleging in zoverre zij
betrekking heeft op de strafvordering - Voorwaarden - Eiser blijft zeer ernstige nadelige gevolgen
ondervinden
Maakt een zeer ernstig nadelig en dadelijk gevolg uit dat de heropening van de rechtspleging
verantwoordt, in de zin van artikel 442quinquies, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, het feit
dat de eiser tot heropening van de rechtspleging momenteel ter uitvoering van zijn straf is
aangehouden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr…..
- Artt. 442bis, 442ter, 1°, en 442quinquies, eerste lid Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Geschrift ondertekend door
eiser - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
15 september 2015

P.2015.0538.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Ontvankelijkheid Ondertekening "op vordering en concept" door advocaat
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.
3 november 2015

P.2015.0311.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekeningsplicht van
de partij die cassatieberoep instelt - Draagwijdte - Uitzondering
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Met artikel 427, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet van 14 februari
2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie, heeft de wetgever aan de
eisers in cassatie een algemene verplichting tot betekening opgelegd, met als enige en dus strikt te
interpreteren uitzondering het geval waarbij het cassatieberoep uitgaat van een vervolgde partij
tegen een beslissing over de strafvordering zelf en daarmee gelijk te stellen gevallen (1). (1) Cass. 22
september 2015, AR P.15.0397.N, AC 2015, nr..; Cass. 22 september 2015, AR P.15.0398.N, AC
2015, nr. …

15 september 2015

P.2015.0911.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Stedenbouw Milieubeleid - Herstelmaatregel - Betekening van het cassatieberoep aan het openbaar ministerie
en aan de herstelvorderende overheid - Verplichting
Hij tegen wie een herstelmaatregel is bevolen moet zijn cassatieberoep wat betreft die beslissing
laten betekenen aan het openbaar ministerie bij het gerecht dat de op grond van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid genomen
beslissingen op de herstelvorderingen heeft gewezen (1). (1) Cass. 22 september 2015, AR
P.15.0397.N, AC 2015, nr..; Cass. 22 september 2015, AR P.15.0398.N, AC 2015, nr. …

15 september 2015

P.2015.0911.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Ontvankelijkheid Ondertekening "op vordering en concept" door advocaat
In strafzaken is de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie niet vereist en is de
advocaat geen ministerieel ambtenaar zodat hij niet de hoedanigheid heeft om een memorie te
ondertekenen “op vordering en concept”; de handtekening met de vermelding “op vordering en
naar ontwerp” is geen handtekening als bedoeld bij artikel 429 Wetboek van Strafvordering (1). (1)
Zie concl. OM.

3 november 2015

P.2015.0311.N

AC nr. ...

TUCHTZAKEN
Tuchtzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld Personen tegen wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Cassatieberoep tegen de Ordre des
barreaux francophones et germanophone - Ontvankelijkheid
Enkel de Orde van de balie waartoe de advocaat behoort die bij de tuchtprocedure is betrokken, is
bevoegd om voor het Hof op te treden (1).
- Art. 1121/2 Gerechtelijk Wetboek
11 september 2015

D.2015.0002.F

AC nr. ...

Tuchtzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld Personen tegen wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Cassatieberoep tegen de Ordre des
barreaux francophones et germanophone - Ontvankelijkheid
Noot van advocaat-generaal Werquin.
11 september 2015

D.2015.0002.F

AC nr. ...
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CASSATIEMIDDELEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Allerlei - Beslissing van de rechter op verwijzing - Overeenstemming met het
cassatiearrest - Enig middel - Ontvankelijkheid
Het enige cassatiemiddel is niet ontvankelijk, in zoverre de beslissing van de rechter op verwijzing,
na een cassatiearrest, overeenstemt met dat arrest (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 1119, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

8 oktober 2015

C.2014.0495.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Allerlei - Beslissing van de rechter op verwijzing - Overeenstemming met het
cassatiearrest - Enig middel - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
8 oktober 2015

C.2014.0495.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Onderdeel van een middel
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
6 november 2015

C.2014.0431.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Tijdelijke werkloosheid - Voorwaarde - Tijdelijke
schorsing van de arbeidsovereenkomst - Definitieve ongeschiktheid om de overeengekomen
arbeid te verrichten - Gevolgen - Bedoelde wetsbepalingen - Ontvankelijkheid
Het middel bekritiseert de beslissing van het bestreden arrest dat de eiser arbeidsgeschikt heeft
verklaard in de zin van de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en hem
vervolgens tijdelijke werkloosheidsuitkeringen heeft toegekend, hoewel hij definitief ongeschikt
was de overeengekomen arbeid voor rekening van zijn werkgever uit te voeren, terwijl de
arbeidsovereenkomst niet meer geschorst is zodra de ongeschiktheid van de werknemer om die
overeengekomen arbeid te verrichten definitief wordt; aangezien uit geen enkele van de in het
middel aangevoerde wetsbepalingen volgt dat de arbeidsovereenkomst, zoals hij aanvoert, niet
meer geschorst is zodra de ongeschiktheid van de werknemer om de overeengekomen arbeid te
verrichten definitief wordt, volstaan de in het middel vermelde wetsbepalingen, indien het middel
gegrond zou zijn, niet om de vernietiging te verantwoorden; het middel is niet ontvankelijk (1). (1)
Zie concl. OM in Pas. 2015,nr. ...
- Art. 31, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
- Art. 27, 2°, a) KB 25 nov. 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
19 oktober 2015

S.2015.0037.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Tijdelijke werkloosheid - Voorwaarde - Tijdelijke
schorsing van de arbeidsovereenkomst - Definitieve ongeschiktheid om de overeengekomen
arbeid te verrichten - Gevolgen - Bedoelde wetsbepalingen - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
19 oktober 2015

S.2015.0037.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Belang - Beslissing die overeenstemt met de conclusie
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Aangezien de eiser in zijn conclusie die voorafgaat aan het bestreden arrest, het hof van beroep
uitnodigt om het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk te verklaren, heeft hij er geen
belang bij kritiek uit te oefenen op het dictum van dat arrest dat door dat beroep ontvankelijk te
verklaren, hem geen nadeel berokkent (1). (1) De rechtspraak van het Hof ligt in die zin vast dat de
eiser in cassatie er geen belang bij heeft om kritiek uit te oefenen op een dictum dat hem niet
benadeelt, zelfs als hij een bepaling van openbare orde of van dwingend recht inroept. De
ontstentenis van een nadeel wordt afgeleid uit het feit dat de beslissing overeenstemt met wat de
eiser in zijn conclusie heeft gevorderd. Aangezien het de beslissing zelf betreft, is het Hof van
oordeel dat het principe dat het ontwaarde, toepassing vindt welk ook het voorwerp van die
beslissing is. Of het nu om een beslissing gaat die uitspraak doet over een vraag van formeel recht
(Cass. 22 oktober 2001, AR S.00.0118.F-S.00.0131.F, AC 2001, nr. 564; Cass. 7 februari 2014, AR
C.12.0571.F, AC 2014, nr. 103; Cass. 22 januari 2015, AR C.13.0532.F, www.juridat.be, met de op dit
punt tegenstrijdige concl. van het OM) of over een vraag van materieel recht (Cass. 4 oktober 2012,
AR C.110686.F, AC 2012, nr. 512, met concl. OM; Cass. 29 januari 2015, AR F.14.0007.F), die
rechtspraak is op dezelfde wijze van toepassing. Zij heeft niet uitsluitend betrekking op de
beslissingen die uitspraak doen over een vraag van formeel recht, in tegenstelling tot wat men zou
kunnen denken op basis van bepaalde arresten van het Hof, die door hun formulering verwarring
doen ontstaan. (Cass. 1 maart 2012, AR C.10.0425.N, AC 2012, nr. 142; Cass. 16 maart 2012, AR
C.08.0323.F, AC 2012, nr. 175, met concl. OM; voor een bespreking van die arresten zie de concl.
van het OM bij Cass. 4 oktober 2012, AR C.11.0686.F, AC 2012, nr. 512). Th. W.

11 september 2015

C.2015.0006.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Belang - Beslissing die overeenstemt met de conclusie
Noot van advocaat-generaal Werquin.
11 september 2015

C.2015.0006.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Onderdeel van een middel
Wanneer een middel of een onderdeel van een middel verschillende afzonderlijke grieven bevat,
moet de eiser voor elk van die grieven de wettelijke bepalingen vermelden waarvan hij de
schending aanvoert (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. … .
- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek
6 november 2015

C.2014.0431.F

AC nr. ...

STRAFZAKEN
Strafzaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling
In strafzaken wordt niet vereist dat het cassatiemiddel de wetsbepaling vermeldt, in de zin van
artikel 608 Gerechtelijk Wetboek, die volgens de eiser door de bestreden beslissing is geschonden;
daaruit volgt dat de eiser niet gehouden is de door hem bedoelde bepaling met redenen te
omkleden of te verantwoorden.
- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek
24 juni 2015

P.2015.0451.F

AC nr. ...

Strafzaken - Nieuw middel - Onderzoek in strafzaken - Regeling van de rechtspleging Raadkamer - Inverdenkinggestelde - Geen schriftelijke conclusie - Verwijzingsbeschikking - Hoger
beroep van de inverdenkinggestelde - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Cassatieberoep
van de inverdenkinggestelde - Grief die betrekking heeft op het bericht om te verschijnen voor de
raadkamer - Ontvankelijkheid
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Wanneer de grief volgens welke het bericht om te verschijnen de eiser slechts dertien dagen voor
de zitting van de raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging werd verzonden, niet
aan de kamer van inbeschuldigingstelling werd voorgelegd aangezien die grief niet bij schriftelijke
conclusie werd aangevoerd voor de raadkamer, kan hij ook niet voor het eerst voor het Hof van
Cassatie worden aangevoerd.
- Artt. 127, § 2 en 3, 131, § 1, 135, § 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering
30 september 2015

P.2015.0802.F

AC nr. ...

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Aansprakelijkheid buiten
overeenkomst - Fout - Burgerlijke aansprakelijkheid - Aangestelde - Wettelijke aansprakelijkheid
van de aansteller - Voorwaarde - Band van ondergeschiktheid - Beoordeling door de rechter Toepassing
De rechter beoordeelt onaantastbaar de feiten waaruit hij het bestaan van een band van
ondergeschiktheid afleidt, terwijl Het Hof nagaat of hij die beslissing wettig heeft kunnen afleiden
uit zijn vaststellingen (1). (1) Zie Cass. 29 april 2003, AR P.02.1459.N-P.02.1578.N, AC 2003, nr. 268.
- Artt. 1382, 1383 en 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek
30 september 2015

P.2014.0474.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vereiste vermeldingen - Memorie neergelegd door eenzelfde advocaat namens een
vervolgde rechtspersoon en een natuurlijke persoon - Aanstelling van de raadsman door de
lasthebber ad hoc - Ontvankelijkheid van de memorie
Niet-ontvankelijk is de memorie, door eenzelfde advocaat neergelegd namens een natuurlijke
persoon en een rechtspersoon voor wie een lasthebber ad hoc is aangewezen, indien uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de raadsman werd aangesteld door de
lasthebber ad hoc (1). (1) Cass. 4 oktober 2011, AR P.11.0203.N, AC 2011, nr. 519.

13 oktober 2015

P.2014.0355.N

AC nr. ...

Strafzaken - Belang - Wapenwet - Verbeurdverklaring - Bijkomende straf bepaald onder de oude
en de nieuwe wet - Wettigheid van de beslissing - Ontvankelijkheid van het middel
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

Strafzaken - Belang - Wapenwet - Verbeurdverklaring - Bijkomende straf bepaald onder de oude
en de nieuwe wet - Wettigheid van de beslissing - Ontvankelijkheid van het middel
Wanneer de verbeurdverklaring zowel krachtens de oude Wapenwet 1933 als de nieuwe
Wapenwet 2006 is bepaald, is de beslissing daartoe wettig verantwoord en is het middel bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk (1). (1) Zie concl. OM nopens de minst zware strafwet.

15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

CONTINUITEIT VAN DE ONDERNEMING
- Door de rechtbank bevolen overdracht van activa - Gerechtsmandataris - Offertes - Ratio legis
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De bedoeling van de wet ervoor te zorgen dat het biedingsproces op een transparante en efficiënte
wijze verloopt, staat er niet aan in de weg dat indien er moeilijkheden rijzen met de offertes, de
rechtbank aan de gerechtsmandataris opdracht geeft om tot heronderhandeling over te gaan of tot
het organiseren van een nieuwe biedingsprocedure tussen de oorspronkelijke bieders.
- Art. 62 Wet 31 jan. 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen
29 oktober 2015

C.2015.0256.N

AC nr. ...

DAGVAARDING
- Dagvaarding tot hervatting van het geding - Gedwongen hervatting van geding van
rechtswege - Geldigheid - Voorwaarden - Taak van de rechter
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
8 oktober 2015

C.2012.0565.N

AC nr. ...

- Dagvaarding tot hervatting van het geding - Gedwongen hervatting van geding van
rechtswege - Geldigheid - Voorwaarden - Taak van de rechter
De gedwongen hervatting van geding van rechtswege veronderstelt dat de betekening van de
dagvaarding tot hervatting regelmatig is gebeurd en dat alle in redelijkheid mogelijke stappen zijn
ondernomen om de erfgenaam regelmatig op te roepen en dat dit door de rechter wordt nagegaan,
nadat hiertoe desgevallend bijkomende inlichtingen werden ingewonnen door het openbaar
ministerie (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 815, 816, 817 en 818 Gerechtelijk Wetboek
8 oktober 2015

C.2012.0565.N

AC nr. ...

DESKUNDIGENONDERZOEK
- Gerechtelijk onderzoek - Niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek - Aanwending bij
schuldbeoordeling - Recht op een eerlijk proces - Recht van verdediging - Compenserende
maatregelen
Het in aanmerking nemen van een tijdens het gerechtelijk onderzoek niet op tegenspraak
uitgevoerd deskundigenonderzoek bij de schuldbeoordeling miskent als dusdanig niet het recht op
een eerlijk proces en het recht van verdediging van de partijen; deze rechten worden gewaarborgd
door de mogelijkheid van de partijen om het verslag van dat deskundigenonderzoek tijdens het
debat voor de vonnisrechter te bespreken en te bekritiseren en de deskundige ter rechtszitting op
te roepen (1). (1) Cass. 10 januari 2012, AR P.11.0117.N, NC 2012, p. 383 met noot HUYBRECHTS, L.
- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
13 oktober 2015

P.2015.0769.N

AC nr. ...

- Gerechtelijk onderzoek - Niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek - Recht van de partijen om
de deskundige op de rechtszitting onder eed te horen
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Er bestaat geen absoluut recht voor de partijen om de deskundige die een niet-tegensprekelijk
deskundigenverslag heeft opgesteld onder eed te ondervragen op de rechtszitting; het staat aan de
vonnisrechter om onder meer rekening houdend met de aard en de inhoud van het niettegensprekelijk deskundigenverslag, de aard, de inhoud en het onderbouwd zijn van de daarop door
de partijen geformuleerde kritieken en het al dan niet beslissend of doorslaggevend karakter van
het niet-tegensprekelijk deskundigenverslag bij de bewijslevering te oordelen of de tegenspraak
voldoende is gewaarborgd door de mogelijkheid voor de partijen om dit verslag te bekritiseren
zonder dat het noodzakelijk is de deskundige op de rechtszitting onder eed te horen (1). (1) EHRM,
15 december 2011, Al-Khawaja en Tahery t./ Verenigd Koninkrijk.
- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
13 oktober 2015

P.2015.0769.N

AC nr. ...

- Gerechtelijk onderzoek - Niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek - Recht van de partijen om
de deskundige op de rechtszitting onder eed te horen - Beoordeling door de rechter - Criteria
Er bestaat geen absoluut recht voor de partijen om de deskundige die een niet-tegensprekelijk
deskundigenverslag heeft opgesteld onder eed te ondervragen op de rechtszitting; het staat aan de
vonnisrechter om onder meer rekening houdend met de aard en de inhoud van het niettegensprekelijk deskundigenverslag, de aard, de inhoud en het onderbouwd zijn van de daarop door
de partijen geformuleerde kritieken en het al dan niet beslissend of doorslaggevend karakter van
het niet-tegensprekelijk deskundigenverslag bij de bewijslevering te oordelen of de tegenspraak
voldoende is gewaarborgd door de mogelijkheid voor de partijen om dit verslag te bekritiseren
zonder dat het noodzakelijk is de deskundige op de rechtszitting onder eed te horen (1). (1) EHRM,
15 december 2011, Al-Khawaja en Tahery t./ Verenigd Koninkrijk.
- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
13 oktober 2015

P.2015.0769.N

AC nr. ...

DOUANE EN ACCIJNZEN
- Rechtsvordering tot invordering van rechten ontdoken door overtreding, fraude of misdrijf Aard - Grondslag - Gevolg - Bestaanbaarheid met het legaliteitsbeginsel en het algemeen
rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf
De rechtsvordering van de administratie tot invordering van de rechten ontdoken door een
overtreding, fraude of misdrijf bedoeld in de artikelen 281 en 282 AWDA, is een burgerlijke
rechtsvordering die samengaat met de strafvordering en die rechtstreeks haar grondslag vindt in de
wet die de verplichting tot betaling van rechten oplegt zodat de strafrechter, ook in geval van
vrijspraak of verval van de strafvordering door verjaring, uitspraak moet doen over deze
rechtsvordering en zodoende, wanneer hij vaststelt dat rechten werden ontdoken naar aanleiding
van de hiervoor vermelde misdrijven, de ontduikers krachtens artikel 266, § 1, AWDA solidair met
de medeplichtigen en de voor het misdrijf aansprakelijke personen moet veroordelen tot betaling
van de ontdoken rechten; hierdoor miskent de strafrechter noch het legaliteitsbeginsel noch het
algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf (1). (1) Zie: Cass. 23 september
1987, AR 5857, AC 1987-1988, nr. 50; Cass. 28 september 1993, AR 6312, AC 1993, nr. 379; Cass. 25
juni 1997, AR P.97.0187.F, AC 1997, nr. 301; Cass. 27 maart 2001, AR P.00.1517.N, AC 2001, nr. 167;
Cass. 28 september 2010, AR P.10.0099.N, AC 2010, nr. 554.

10 november 2015

P.2014.1257.N

AC nr. ...

- Artikel 203.1 Communautair Douanewetboek - Onttrekking aan douanetoezicht
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Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef.
27 oktober 2015

P.2014.1783.N

AC nr. ...

- Artikelen 203 en 204 Communautair Douanewetboek - Respectievelijk werkingssfeer
Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef.
27 oktober 2015

P.2014.1783.N

AC nr. ...

- Artikel 203.1 Communautair Douanewetboek - Onttrekking aan douanetoezicht
Onttrekking aan het douanetoezicht in de zin van artikel 203.1 CDW is elk handelen of nalaten dat
tot gevolg heeft dat de bevoegde douaneautoriteiten, al is het maar tijdelijk, de toegang tot de
onder douanetoezicht staande goederen wordt belemmerd en de door de douanewetgeving
voorgeschreven controles niet kan verrichten (1). (1) Zie concl. OM.

27 oktober 2015

P.2014.1783.N

AC nr. ...

- Artikelen 203 en 204 Communautair Douanewetboek - Respectievelijk werkingssfeer
De artikelen 203 en 204 CDW hebben een verschillende werkingssfeer: artikel 203 heeft betrekking
op de gedragingen die onttrekking van goederen aan het douanetoezicht tot resultaat hebben;
artikel 204 heeft betrekking op de niet-nakoming van de verplichtingen en de voorwaarden die aan
de verschillende douaneregelingen verbonden zijn en volgens de bewoordingen van artikel 204
CDW wordt deze bepaling alleen toegepast in situaties die niet onder artikel 203 CDW vallen (1). (1)
Zie concl. OM.

27 oktober 2015

P.2014.1783.N

AC nr. ...

- Veroordeling tot betaling van rechten ontdoken door overtreding, fraude of misdrijf - Aard Doel
De veroordeling tot betaling van de rechten ontdoken door een overtreding, fraude of misdrijf
bedoeld in de artikelen 281 en 282 AWDA, heeft geen preventief of repressief karakter en is
bijgevolg geen straf naar Belgisch recht of in de zin van het EVRM, maar beoogt enkel de rechten
van de Schatkist te vrijwaren; de omstandigheid dat een dergelijke veroordeling een grote impact
kan hebben op het vermogen van de ontduiker, doet daaraan geen afbreuk.

10 november 2015

P.2014.1257.N

AC nr. ...

DWANGSOM
- Tenuitvoerlegging - Zwarigheden - Beslagrechter - Beoordeling - Maatstaf toetsing
In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een veroordeling tot een
dwangsom inhoudt, moet de beslagrechter, op grond van artikel 1498 Gerechtelijk Wetboek,
bepalen of de voorwaarden waarbij de dwangsom verschuldigd is, al dan niet vervuld zijn; de
beslagrechter moet daarbij als maatstaf van de toetsing van de ter uitvoering van de veroordeling
verrichte handelingen, het doel en de strekking van de veroordeling als richtsnoer nemen, met dien
verstande dat de veroordeling geacht wordt niet verder te strekken dan tot het bereiken van het
daarmee beoogde doel; hij mag hierbij de ter uitvoering van de veroordeling te verrichten
handelingen zoals bepaald in de titel niet wijzigen (1). (1) Zie andersluidende concl. OM.
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- Artt. 1385quater en 1498 Gerechtelijk Wetboek
8 oktober 2015

C.2014.0384.N

AC nr. ...

- Niet-nakoming van de hoofdveroordeling - Verbeurdverklaring in de Bondsrepubliek Duitsland Erkenning en wederzijdse tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Bilaterale
overeenkomst van 30 juni 1958 - Artikel 1 (1) - Artikel 6 (1) - EEX-Verordening - Artikel 33.1 Artikel 38.1
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
29 oktober 2015

C.2014.0386.N

AC nr. ...

- Niet-nakoming van de hoofdveroordeling - Verbeurdverklaring in de Bondsrepubliek Duitsland Erkenning en wederzijdse tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Bilaterale
overeenkomst van 30 juni 1958 - Artikel 1 (1) - Artikel 6 (1) - EEX-Verordening - Artikel 33.1 Artikel 38.1
Wanneer een hoofdveroordeling waaraan een dwangsom is verbonden gedeeltelijk in de
Bondsrepubliek Duitsland moet worden voldaan, kan de dwangsom in die Staat enkel worden
verbeurd wegens niet-nakoming van de hoofdveroordeling, indien de hoofdveroordeling er
uitvoerbaar werd verklaard op grond van een exequaturprocedure (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 33.1 en 38.1 EEG-Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 dec. 2000
- Artt. 1 (1) en 6 (1) Overeenkomst 30 juni 1958 tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland
- Art. 1385bis, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek
29 oktober 2015

C.2014.0386.N

AC nr. ...

- Tenuitvoerlegging - Zwarigheden - Beslagrechter - Beoordeling - Maatstaf toetsing
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
8 oktober 2015

C.2014.0384.N

AC nr. ...

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN
Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Onderhoudsuitkering - Levensstijl - Aanzienlijke
terugval van de economische situatie - Behoeftige echtgenoot - Inkomsten van de andere
echtgenoot - Beoordeling
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
5 oktober 2015

C.2014.0471.F

AC nr. ...

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Vereffening en verdeling - Woonstvergoeding - Staat
van behoefte van de uitkeringsgerechtigde ex-echtgenoot - Onderhoudsuitkering na
echtscheiding - Draagwijdte
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De omstandigheid dat de woonstvergoeding die een uitkeringsgerechtigde ex-echtgenoot op grond
van artikel 577-2, §3 en §5, Burgerlijk Wetboek verschuldigd is vanaf het definitief worden van de
echtscheiding, wegens de exclusieve bewoning van de nog onverdeelde voormalige echtelijke
woonst, niet effectief maandelijks wordt betaald, maar een te verrekenen schuld is die bij de
vereffening en verdeling in mindering zal worden gebracht op zijn aandeel in de onverdeeldheid,
verhindert in beginsel niet dat de rechter de met de nog te verrekenen woonstvergoeding
corresponderende woonlast in aanmerking neemt bij het beoordelen van de staat van behoefte van
de uitkeringsgerechtigde ex-echtgenoot en het bepalen van de hem toekomende
onderhoudsuitkering na echtscheiding; daardoor wordt geen rekening gehouden met een
toekomstige en onzekere wijziging in de financiële toestand van de partijen; dat artikel 301, §7,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid biedt de uitkering tot levensonderhoud aan te
passen indien de vereffening en verdeling aanleiding geeft tot een wijziging van de financiële
toestand van de partijen die dit rechtvaardigt, doet daaraan niet af.
- Artt. 301, § 7, tweede lid, en 577-2, §§ 3 en 5 Burgerlijk Wetboek
17 september 2015

C.2013.0304.N

AC nr. ...

Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Onderhoudsuitkering - Levensstijl - Aanzienlijke
terugval van de economische situatie - Behoeftige echtgenoot - Inkomsten van de andere
echtgenoot - Beoordeling
De onderhoudsuitkering die krachtens artikel 301, Burgerlijk Wetboek, verschuldigd is, wordt niet
voornamelijk vastgesteld volgens de levensstijl van de echtgenoten tijdens hun samenleven, zodat
de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de behoeftige echtgenoot kan beoordeeld
worden zonder precies het bedrag te kennen van de inkomsten van de andere echtgenoot tijdens
hun samenleven (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015 nr. ...
- Art. 301 Burgerlijk Wetboek
5 oktober 2015

C.2014.0471.F

AC nr. ...

EIGENDOM
- Ontneming van eigendom - Geen uitdrukkelijke wettekst - Gevolg - Verkaveling Verkavelingsvergunning - Last - Kosteloze grondafstand
Wanneer geen uitdrukkelijke tekst, vereist om een particulier zijn eigendom te ontnemen, ten tijde
van de ontneming voorhanden is, is de kosteloze grondafstand opgelegd als last van de
verkavelingsvergunning in strijd met artikel 544 Burgerlijk Wetboek (1). (1) Zie concl. OM. Artikel
58, eerste lid, Stedenbouwwet 1962, zoals van toepassing vóór de invoeging van een nieuw lid bij
decreet van 28 juni 1985.
- Art. 58, eerste lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedenbouw
- Art. 544 Burgerlijk Wetboek
10 september 2015

C.2012.0533.N

AC nr. ...

ERFDIENSTBAARHEID
- Hoger gelegen erven - Lager gelegen erven - Natuurlijke afloop van water - Belemmering van
het gebruik - Beoordeling door de rechter
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De rechter oordeelt in feite of het gebruik van de erfdienstbaarheid van natuurlijke afloop van
water van hoger gelegen erven op lager gelegen erven buiten ’s mensen toedoen door toedoen van
de eigenaar van het dienstbare erf al dan niet belemmerd wordt (1). (1) Zie Cass. 6 maart 2003, AR
C.01.0420.F, AC 2003, nr. 153.
- Artt. 640, eerste en tweede lid, en 701, eerste lid Burgerlijk Wetboek
1 oktober 2015

C.2014.0484.N

AC nr. ...

ERFENISSEN
- Testamentuitvoerders - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Rechtsvordering tegen
testamentuitvoerders - Voorwerp - Gevolg - Heling van goederen van de nalatenschap - Door
erfgerechtigde testamentuitvoerder - Rechtsvordering wegens wegmaking of verberging
Op grond van de wetsbepaling die, onder de in de wet bepaalde voorwaarden, voorziet in de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de testamentuitvoerders, kan slechts vergoeding worden
gevorderd voor de schade die voortvloeit uit de slechte uitvoering van hun mandaat met betrekking
tot de roerende goederen van de nalatenschap; hieruit volgt dat op grond van artikel 1033
Burgerlijk Wetboek lastens een testamentuitvoerder slechts een aansprakelijkheidsvordering kan
worden ingesteld en dat een erfgerechtigde die, in geval van heling van roerende goederen van de
nalatenschap door een testamentuitvoerder die ook zelf erfgerechtigd is, op grond van dit artikel
geen aanspraak kan maken op het aandeel van de erfgerechtigde testamentuitvoerder in de
weggemaakte of verborgen gehouden goederen, aangezien dergelijke vordering niet strekt tot
vergoeding van schade.
- Art. 1033 Burgerlijk Wetboek
12 november 2015

C.2014.0443.N

AC nr. ...

- Wegmaking of verberging van goederen van de nalatenschap - Rechtsvordering wegens
wegmaking of verberging - Instellen van de vordering - Tijdstip - Voorwerp
De rechtsvordering wegens wegmaking of verberging van goederen van de nalatenschap kan
gelijktijdig met de verdeling worden ingesteld, maar zij kan ook, hetzij vóór hetzij na de verdeling
worden ingesteld, met dien verstande dat iedere erfgenaam dan slechts kan opkomen voor zijn
herberekend eigen aandeel in de weggemaakte of verborgen gehouden zaak (1). (1) Zie Cass. 12
december 1996, AR C.96.0040.F, AC 1996, nr. 504.
- Art. 792 Burgerlijk Wetboek
12 november 2015

C.2014.0443.N

AC nr. ...

- Schuldvordering - Waardevermindering - Wederroepelijkheid van de titel
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
25 september 2015

F.2014.0173.F

AC nr. ...

- Schuldvordering - Waardevermindering - Wederroepelijkheid van de titel
Uit de samenhang van artikelen 19 en 21, II, van het Wetboek van Successierechten volgt dat de
wederroepelijkheid van de titel van de schuldvordering geen oorzaak van waardevermindering
ervan is (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ***.
- Artt. 19 en 21, II Wetboek van Successierechten
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F.2014.0173.F

AC nr. ...

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL
- Uitvoering in België - Onderzoeksgerechten - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest over de
uitvoerbaarverklaring - Cassatieberoep in de gevangenis door de gedetineerde - Ontvankelijkheid
Het cassatieberoep ingesteld door een persoon die in België is gedetineerd in uitvoering van een
Europees aanhoudingsbevel zonder de tussenkomst van een advocaat en door middel van een
verklaring gedaan voor de directeur van de gevangenis of zijn gemachtigde is ontvankelijk (1)
(Impliciete oplossing). (1) Zie de concl. van het OM. Het Hof, in voltallige zitting, heeft, zonder
opgave van redenen, de zienswijze van het openbaar ministerie verworpen.

20 oktober 2015

P.2015.1287.N

AC nr. ...

- Uitvoering in België - Onderzoeksgerechten - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest over de
uitvoerbaarverklaring - Cassatieberoep in de gevangenis door de gedetineerde - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
20 oktober 2015

P.2015.1287.N

AC nr. ...

- Kamer van inbeschuldigingstelling - Uitspraak over de tenuitvoerlegging - Cassatieberoep door
procureur-generaal - Neerlegging betekeningsexploot ter griffie
Uit de samenhang tussen de bepalingen van artikel 427, eerste en tweede lid, 429 Wetboek van
Strafvordering en artikel 18, § 2, Wet Europees Aanhoudingsbevel volgt dat de procureur-generaal
die cassatieberoep instelt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak
doet over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel het exploot van betekening
van zijn cassatieberoep aan de betrokkene, ter griffie van het Hof moet doen toekomen ten laatste
de vijfde dag te rekenen vanaf de datum van het instellen van het cassatieberoep.

6 oktober 2015

P.2015.1258.N

AC nr. ...

EUROPESE UNIE
ALLERLEI
Allerlei - Bescherming van de financiële belangen - Onregelmatigheden - Vervolging Verjaringstermijn - Duur
Op grond van artikel 3, derde lid, van Verordening nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995
betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen kan een
langere verjaringstermijn dan die voorzien in artikel 3, eerste lid, van die Verordening voortvloeien
uit de gemeenrechtelijke bepaling van artikel 2262bis, § 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek (1). (1) Zie
concl. OM.
- Art. 2262bis, § 1, eerste lid Burgerlijk Wetboek
- Art. 3, eerste en derde lid Verordening Raad EG nr. 2988/95 van 18 december 1995 betreffende de bescherming
van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen
12 november 2015

C.2015.0010.N

AC nr. ...

Allerlei - Bescherming van de financiële belangen - Onregelmatigheden - Vervolging 37/ 118
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Verjaringstermijn - Duur
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.
12 november 2015

C.2015.0010.N

AC nr. ...

VERDRAGSBEPALINGEN
Verdragsbepalingen - Beginselen - Erkenning en wederzijdse tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen - Dwangsom - Niet-nakoming van de hoofdveroordeling - Verbeurdverklaring in de
Bondsrepubliek Duitsland - EEX-Verordening - Artikel 33.1 - Artikel 38.1
Wanneer een hoofdveroordeling waaraan een dwangsom is verbonden gedeeltelijk in de
Bondsrepubliek Duitsland moet worden voldaan, kan de dwangsom in die Staat enkel worden
verbeurd wegens niet-nakoming van de hoofdveroordeling, indien de hoofdveroordeling er
uitvoerbaar werd verklaard op grond van een exequaturprocedure (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 33.1 en 38.1 EEG-Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 dec. 2000
- Artt. 1 (1) en 6 (1) Overeenkomst 30 juni 1958 tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland
- Art. 1385bis, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek
29 oktober 2015

C.2014.0386.N

AC nr. ...

Verdragsbepalingen - Beginselen - Erkenning en wederzijdse tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen - Dwangsom - Niet-nakoming van de hoofdveroordeling - Verbeurdverklaring in de
Bondsrepubliek Duitsland - EEX-Verordening - Artikel 33.1 - Artikel 38.1
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
29 oktober 2015

C.2014.0386.N

AC nr. ...

Verdragsbepalingen - Allerlei - Richtlijnen - Onderdanen van derde landen - Richtlijn
2008/115/EG - Beslissing tot weigering van verblijf, gegrond op artikel 9ter Vreemdelingenwet Beroep tot nietigverklaring - Vrijheidsberoving met het oog op verwijdering - Beroep bij de
rechterlijke macht - Onderzoeksgerechten - Toezicht op de wettigheid van de administratieve
maatregel - opschortend karakter van het beroep tot nietigverklaring
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat niet vaststelt dat de tenuitvoerlegging van
de verwijderingsmaatregel de vreemdeling niet kan blootstellen aan een ernstig risico op ernstige
en onomkeerbare verslechtering van zijn gezondheidstoestand, verantwoordt zijn beslissing niet
naar recht dat het niet-opschortende karakter van het beroep tot nietigverklaring van de beslissing
tot weigering van verblijf, gegrond op artikel 9ter Vreemdelingenwet, dat de vreemdeling bij de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft ingediend, geen afbreuk doet aan de regelmatigheid
van zijn titel van inbewaringstelling (1). (1) Zie HvJ, 18 december 2014, aff. C-256/13, OCMW
Ottignies-LLN t. Abdida.
- Artt. 19.2 en 47 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 12 december 2007
- Artt. 5 en 13 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 dec. 2008
- Artt. 9ter, 27, § 1, en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
24 juni 2015

P.2015.0762.F

AC nr. ...

Verdragsbepalingen - Beginselen - Richtlijn 2005/29/EG - Oneerlijke handelspraktijken Handelspraktijkenwet 1991 - Artikel 53, § 1, eerste en derde lid, WHPC - Sperperiode Aankondigingen en suggesties van prijsverminderingen - Toepassingsgebied
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Uit de wetsgeschiedenis van artikel 53, §1, eerste en derde lid, van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, zoals te
dezen van toepassing, blijkt dat de wetgever niet alleen formeel een dubbele doelstelling
vooropstelde, maar ook daadwerkelijk en met opgave van redenen beoogde, naast de economische
belangen van de concurrenten, de consument te beschermen en in te lichten door de
doorzichtigheid en juistheid te verzekeren van de prijzen zoals die onmiddellijk vóór en tijdens de
opruimingsperiodes worden toegepast; hieruit volgt dat artikel 53, §1, van deze wet tevens beoogt
de consument te beschermen en dat de krachtens die bepaling verboden aankondigingen van
prijsverminderingen en suggesties niet buiten het toepassingsgebied van de Richtlijn 2005/29/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken
van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn
84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad vallen (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 53, § 1, eerste en derde lid Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument
- Art. 2, sub d Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke
handelspraktijken
29 oktober 2015

C.2014.0305.N

AC nr. ...

Verdragsbepalingen - Beginselen - Richtlijn 2005/29/EG - Oneerlijke handelspraktijken Handelspraktijkenwet 1991 - Artikel 53, § 1, eerste en derde lid, WHPC - Sperperiode Aankondigingen en suggesties van prijsverminderingen - Toepassingsgebied
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
29 oktober 2015

C.2014.0305.N

AC nr. ...

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKOORD EN GERECHTELIJ
BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT
Begrip - Vereisten van het faillissement - Faillissement - Vervulling van de
faillissementsvoorwaarden - Beoordeling van de toestand van de koopman door de
appelrechter - Tijdstip
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
29 oktober 2015

C.2015.0030.N

AC nr. ...

Begrip - Vereisten van het faillissement - Faillissement - Vervulling van de
faillissementsvoorwaarden - Beoordeling van de toestand van de koopman door de
appelrechter - Tijdstip
Uit de samenlezing van artikel 2 en 6 Faillissementswet en artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek volgt dat in geval van hoger beroep tegen een vonnis dat de koopman failliet heeft
verklaard, de appelrechter de vervulling van de faillissementsvoorwaarden dient te beoordelen
naar het tijdstip van de uitspraak van de eerste rechter; met latere omstandigheden mag geen
rekening worden gehouden, behoudens hieruit zou blijken dat de koopman ten tijde van het
faillissementsvonnis niet aan de faillissementsvoorwaarden voldeed; neemt de appelrechter kennis
van een hoger beroep tegen een vonnis dat de faillissementsvordering heeft afgewezen, dan dient
de appelrechter de toestand van de koopman te beoordelen naar het ogenblik van zijn uitspraak
(1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
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- Artt. 2 en 6 Wet 8 aug. 1997
29 oktober 2015

C.2015.0030.N

AC nr. ...

BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS
Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Geen individuele vervolgingen - Curator Tegeldemaking van de goederen - Verdeling van de opbrengsten
Wanneer de boedelschuldeisers geen individuele vervolgingen instellen, gaat de curator over tot de
tegeldemaking van de goederen waar op die schuldeisers hun rechten kunnen doen gelden, en
verdeelt hij de opbrengst onder die schuldeisers (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ***.

30 oktober 2015

C.2015.0051.F

AC nr. ...

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Geen individuele vervolgingen - Curator Tegeldemaking van de goederen - Verdeling van de opbrengsten
Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.
30 oktober 2015

C.2015.0051.F

AC nr. ...

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Verdeling - Tekort - Samenloop
Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.
30 oktober 2015

C.2015.0051.F

AC nr. ...

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Boedelschuldeisers - Individuele vervolgingen tegen
de gezamenlijke schuldeisers - Samenloop
Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.
30 oktober 2015

C.2015.0051.F

AC nr. ...

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Boedelschuldeisers - Individuele vervolgingen tegen
de gezamenlijke schuldeisers - Samenloop
Hoewel geen enkele wettelijke bepaling de boedelschuldeisers aan dezelfde regeling onderwerpt als
de schuldeisers van de gefailleerde, noch hun rechten jegens de boedel beperkt, staat een toestand
van samenloop tussen de boedelschuldeisers eraan in de weg dat die schuldeisers individuele
vervolgingen instellen tegen de boedel (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ***.

30 oktober 2015

C.2015.0051.F

AC nr. ...

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Verdeling - Tekort - Samenloop
De ontoereikende gelden die de curator onder de boedelschuldeisers verdeelt, doet een toestand
van samenloop ontstaan onder die schuldeisers; die gelden moeten bijgevolg worden verdeeld met
inachtneming van de eventuele gronden van voorrang die de schuldvorderingen genieten (1). (1) Zie
concl. OM in Pas. 2015, nr. ***.

30 oktober 2015

C.2015.0051.F

AC nr. ...

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Schuldvordering - Aangifte zonder melding van een
voorbehoud - Rente
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De aangifte van de schuldvordering zonder melding te maken van een voorbehoud voor de nadien
te vervallen rente, sluit niet uit dat de schuldeisers die gewaarborgd zijn door een bijzonder
voorrecht, een pand of een hypotheek, kunnen aanspraak maken op de betaling van de rente uit de
opbrengst van bezwaarde goederen.
- Art. 23, eerste en tweede lid Wet 8 aug. 1997
17 september 2015

C.2015.0143.N

AC nr. ...

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)
Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Schuldvordering - Opname in het passief - Wijze
De opname van een schuldvordering in het passief van een faillissement, zonder enig voorbehoud
of bezwaar dat binnen de voorgeschreven termijn wordt geformuleerd, is, in beginsel, een
onherroepelijke rechtshandeling die belet dat de opgenomen schuldvordering nog kan worden
betwist (1). (1) Cass. 18 september 2008, AR C 07.0098.F, AC 2008, nr. 483.
- Art. 62 Wet 8 aug. 1997
17 september 2015

C.2015.0143.N

AC nr. ...

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTING
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-residentiële bebouwde eigendommen - Bezetters en
houders van zakelijke rechten - Belasting - Grondslag - Vloeroppervlakte - Opmeting Bestemming
Uit de artikelen 2, 3, § 1, c), en 8, §§1 en 2, van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde
eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen volgt dat de
vloeroppervlakten die gemeten moeten worden overeenkomstig artikel 8, § 2, die zijn welke voor
eender welk gedeelte van de eigendom, bestemd zijn, doordat ze als onderbouw ervan dienen,
voor industriële of ambachtelijke activiteiten of, meer in het algemeen, voor een ander gebruik dan
bewoning.
- Artt. 2, 3, § 1, c), en 8, §§ 1 en 2 Ordonnantie Brussels hoofdstedelijk gewest van 23 juli 1992 betreffende de
gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op
sommige goederen
30 oktober 2015

F.2014.0092.F

AC nr. ...

- Vlaams Gewest - Leegstandsheffing - Vrijstellingen - Woningen getroffen door een ramp
De vrijstelling van de leegstandsheffing voor de gebouwen of de woningen die getroffen zijn door
een ramp, is beperkt tot de heffingen die verschuldigd worden binnen de vrijstellingsperiode van
twee jaar volgend op de datum van de ramp (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 26, eerste en tweede lid, en 42, § 2, 3° Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996
5 november 2015

F.2014.0012.N

AC nr. ...

- Vlaams Gewest - Leegstandsheffing - Heffingsjaar en aanslagjaar - Samenloop
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De referentiedata waarop de leegstandsheffingen verschuldigd zijn en de referentiedata vanaf
wanneer de aanslagen kunnen worden gevestigd zijn dezelfde, namelijk de inschrijving op de
inventaris en vervolgens telkens nadat nieuwe perioden van twaalf maanden zijn verstreken sinds
de datum van inschrijving en dit tot de schrapping uit de inventaris; daaruit volgt dat ongeacht het
tijdstip waarop de aanslag wordt gevestigd binnen de door dit artikel bepaalde termijn, die steeds
loopt tot 31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar van de referentiedatum, het
heffingsjaar en het aanslagjaar samenvallen.
- Art. 26 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996
5 november 2015

F.2014.0014.N

AC nr. ...

- Vlaams Gewest - Leegstandsheffing - Heffingsjaar en aanslagjaar - Samenloop
Uit het samenvallen van het heffingsjaar en het aanslagjaar inzake leegstandsheffingen volgt dat
aan de in artikel 39, § 1, vierde lid, Leegstandsdecreet, in de versie vóór de wijziging ervan bij het
decreet van 7 mei 2004, bepaalde verplichting om op het aanslagbiljet op straffe van nietigheid het
aanslagjaar te vermelden, is voldaan indien in de plaats van het aanslagjaar hetzelfde heffingsjaar is
vermeld.
- Artt. 26 en 39, § 1, vierde lid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996

5 november 2015

F.2014.0014.N

AC nr. ...

- Vlaams Gewest - Leegstandsheffing - Aanslagbiljet - Verplichte vermeldingen - Toepasselijk
aanslagjaar - Verzuim
Uit het samenvallen van het heffingsjaar en het aanslagjaar inzake leegstandsheffingen volgt dat
aan de in artikel 39, § 1, vierde lid, Leegstandsdecreet, in de versie vóór de wijziging ervan bij het
decreet van 7 mei 2004, bepaalde verplichting om op het aanslagbiljet op straffe van nietigheid het
aanslagjaar te vermelden, is voldaan indien in de plaats van het aanslagjaar hetzelfde heffingsjaar is
vermeld.
- Artt. 26 en 39, § 1, vierde lid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996
5 november 2015

F.2014.0014.N

AC nr. ...

- Vlaams Gewest - Leegstandsheffing - Vrijstellingen - Woningen getroffen door een ramp
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
5 november 2015

F.2014.0012.N

AC nr. ...

GRONDWET
GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Art. 12 - Daad van vervolging - Begrip - Beschikking tot onttrekking van de zaak aan de
onderzoeksrechter
De beschikking van onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter is geen daad van vervolging
in de zin van artikel 12 van de Grondwet (1). (1) Zie GwH 12 februari 2015, nr. 19/2015, J.L.M.B.
2015, p. 1169, met opm. O. Michiels.
- Art. 12 Grondwet 1994

24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...

Art. 10 - Artikel 11 - Werkloosheid - Werknemers die werkloos geworden zijn door
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omstandigheden afhankelijk van hun wil - Werklozen die actief naar werk moeten zoeken Onderscheid - Gedifferentieerde behandeling - Objectief criterium - Rechtvaardiging Wettelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 september 2015

S.2013.0008.F

AC nr. ...

Art. 10 - Artikel 11 - Werkloosheid - Werknemers die werkloos geworden zijn door
omstandigheden afhankelijk van hun wil - Werklozen die actief naar werk moeten zoeken Onderscheid - Gedifferentieerde behandeling - Objectief criterium - Rechtvaardiging Wettelijkheid
Het arrest dat, met toepassing van artikel 159 van de Grondwet, artikel 59sexies, § 6,
Werkloosheidsbesluit afwijst op grond dat er voor de door die bepaling bedoelde uitsluiting geen
modaliteiten zijn die vergelijkbaar zijn met deze die gekoppeld zijn aan de evenwaardige
maatregelen, die van toepassing zijn op de in het voornoemde artikel 51, § 1, eerste lid, bedoelde
werknemer, en dat het bestaan ontkent van een objectief en redelijk criterium dat dit verschil in
behandeling verantwoordt, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (1). (1) Zie de concl. OM
in Pas. nr. ...
- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994
- Artt. 59bis, § 1, eerste lid, en 59ter tot decies KB 25 nov. 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
- Artt. 51, § 1, eerste lid, 52 tot 54, en 58, § 1, eerst lid KB 25 nov. 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
21 september 2015

S.2013.0008.F

AC nr. ...

Art. 13 - Ordemaatregel - Wettigheidsvoorwaarde - Instemming van partijen
Artikel 13 Grondwet zegt niet dat een ordemaatregel met instemming van de partijen moet worden
genomen.
- Art. 13 Grondwet 1994
24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...

Art. 13 - Bevoegd rechtscollege - Bij wet bepaald rechtscollege - Gevolg - Recht om zijn rechter te
kiezen
Eenieder moet worden berecht volgens objectief vastgestelde bevoegdheids- en procedureregels
en mag niet voor een ander dan het door de wet aangewezen rechtscollege worden gedaagd;
daaruit volgt ook dat, in de regel, niemand zijn rechter kan kiezen (1). (1) Zie Cass. 7 januari 1997,
AR P.96.0678.N, AC 1997, nr. 14.
- Art. 13 Grondwet 1994
24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 105 - Aanslag - Voorafgaande procedure Onwettige handeling
Uit de enkele omstandigheid dat de administratie in de voorafgaande procedure tot vestiging van
een aanslag een onwettige handeling heeft gesteld, volgt niet dat die aanslag nietig is indien de
aanslag op geen enkele wijze op die onwettige handeling is gesteund; dit houdt geen schending in
van de artikelen 105 en 170, § 1, Grondwet.
- Artt. 105 en 170, § 1 Grondwet 1994
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F.2014.0129.N

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Redenen van de vonnissen en arresten Strafzaken - Geen conclusie
Artikel 149 Grondwet houdt voor de strafrechter niet de verplichting in om bij afwezigheid van een
conclusie de voornaamste redenen voor de beslissing op de strafvordering op te geven of aan te
geven hoe de elementen van het strafdossier bijdragen tot de constitutieve elementen van de aan
een beklaagde verweten misdrijven en geen enkele wetsbepaling staat eraan in de weg dat de
appelrechters hun beslissing met redenen omkleden door overname van de redenen van het
beroepen vonnis; de rechter motiveert overeenkomstig artikel 149 Grondwet regelmatig de
schuldigverklaring van een beklaagde door in de bewoordingen van de strafwet de bestanddelen
van het misdrijf vast te stellen, zonder dat hij, bij ontstentenis van een daartoe strekkende
conclusie, uitdrukkelijk het bestaan van elk van de verschillende bestanddelen van het misdrijf dient
vast te stellen, de gronden daartoe moet opgeven en de juiste rol van een beklaagde daarin dient te
bepalen.

20 oktober 2015

P.2015.0991.N

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 170 - Artikel 170, § 1
Uit de enkele omstandigheid dat de administratie in de voorafgaande procedure tot vestiging van
een aanslag een onwettige handeling heeft gesteld, volgt niet dat die aanslag nietig is indien de
aanslag op geen enkele wijze op die onwettige handeling is gesteund; dit houdt geen schending in
van de artikelen 105 en 170, § 1, Grondwet.
- Artt. 105 en 170, § 1 Grondwet 1994
5 november 2015

F.2014.0129.N

AC nr. ...

HANDELSPRAKTIJK
- Handelspraktijkenwet 1991 - Artikel 53, § 1, eerste en derde lid, WHPC - Sperperiode Aankondigingen en suggesties van prijsverminderingen - Doelstelling wetgever
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
29 oktober 2015

C.2014.0305.N

AC nr. ...

- Handelspraktijkenwet 1991 - Artikel 53, § 1, eerste en derde lid, WHPC - Sperperiode Aankondigingen en suggesties van prijsverminderingen - Doelstelling wetgever
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Uit de wetsgeschiedenis van artikel 53, §1, eerste en derde lid, van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, zoals te
dezen van toepassing, blijkt dat de wetgever niet alleen formeel een dubbele doelstelling
vooropstelde, maar ook daadwerkelijk en met opgave van redenen beoogde, naast de economische
belangen van de concurrenten, de consument te beschermen en in te lichten door de
doorzichtigheid en juistheid te verzekeren van de prijzen zoals die onmiddellijk vóór en tijdens de
opruimingsperiodes worden toegepast; hieruit volgt dat artikel 53, §1, van deze wet tevens beoogt
de consument te beschermen en dat de krachtens die bepaling verboden aankondigingen van
prijsverminderingen en suggesties niet buiten het toepassingsgebied van de Richtlijn 2005/29/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken
van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn
84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad vallen (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 53, § 1, eerste en derde lid Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument
- Art. 2, sub d Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke
handelspraktijken
29 oktober 2015

C.2014.0305.N

AC nr. ...

HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING
- Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Schending van het Verdrag - Heropening
van de rechtspleging in zoverre zij betrekking heeft op de strafvordering - Voorwaarden Tekortkoming in de rechtspleging dermate ernstig dat er ernstige twijfel over de uitkomst van de
bestreden rechtspleging rijst
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

- Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Schending van het Verdrag - Heropening
van de rechtspleging in zoverre zij betrekking heeft op de strafvordering
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

- Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Schending van het Verdrag - Heropening
van de rechtspleging in zoverre zij betrekking heeft op de strafvordering
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

- Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Schending van het Verdrag - Heropening
van de rechtspleging in zoverre zij betrekking heeft op de strafvordering - Voorwaarden - Eiser
blijft zeer ernstige nadelige gevolgen ondervinden
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

- Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Schending van het Verdrag - Heropening
van de rechtspleging in zoverre zij betrekking heeft op de strafvordering
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Krachtens artikel 442quinquies, eerste lid, Wetboek van Strafvordering beveelt het Hof van Cassatie
de heropening van de rechtspleging, wanneer uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat de
vastgestelde schending het gevolg is van procedurefouten of -tekortkomingen die dermate ernstig
zijn dat ernstige twijfel bestaat over de uitkomst van de bestreden rechtspleging, voor zover de
veroordeelde partij zeer ernstige nadelige gevolgen blijft ondervinden die slechts door een
heropening kunnen worden hersteld (1)(2). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr…… (2) Cass. 9 april
2008, AR P.08.0051.F, AC 2008, nr. 214.
- Artt. 442bis, 442ter, 1°, en 442quinquies, eerste lid Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

- Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Schending van het Verdrag - Heropening
van de rechtspleging in zoverre zij betrekking heeft op de strafvordering - Voorwaarden Tekortkoming in de rechtspleging dermate ernstig dat er ernstige twijfel over de uitkomst van de
bestreden rechtspleging rijst
Maakt een tekortkoming in de rechtspleging uit die dermate ernstig is dat er ernstige twijfel rijst
over de uitkomst van de bestreden rechtspleging, in de zin van artikel 442quinquies, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering, het door het Europees Hof vastgestelde feit dat de rechtspleging, door
na afloop ervan de redenen van de beslissing niet op te geven, onvoldoende waarborgen heeft
geboden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr…..
- Artt. 442bis, 442ter, 1°, en 442quinquies, eerste lid Wetboek van Strafvordering

24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

- Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Schending van het Verdrag - Heropening
van de rechtspleging in zoverre zij betrekking heeft op de strafvordering
Krachtens de artikelen 442bis en 442ter, 1°, Wetboek van Strafvordering, kan de veroordeelde,
wanneer bij een definitief arrest van het EHRM is vastgesteld dat het EVRM werd geschonden, de
heropening vragen van de rechtspleging die geleid heeft tot zijn veroordeling op de tegen hem
ingestelde strafvordering in de zaak die voor het voormelde Hof is gebracht (1). (1) Zie concl. OM in
Pas. 2015, nr…..
- Artt. 442bis en 442ter, 1° Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

- Arrest Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Schending van het Verdrag - Heropening
van de rechtspleging in zoverre zij betrekking heeft op de strafvordering - Voorwaarden - Eiser
blijft zeer ernstige nadelige gevolgen ondervinden
Maakt een zeer ernstig nadelig en dadelijk gevolg uit dat de heropening van de rechtspleging
verantwoordt, in de zin van artikel 442quinquies, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, het feit
dat de eiser tot heropening van de rechtspleging momenteel ter uitvoering van zijn straf is
aangehouden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr…..
- Artt. 442bis, 442ter, 1°, en 442quinquies, eerste lid Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

HERZIENING
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VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES
Verzoek en verwijzing om advies - Ontvankelijkheid van het verzoek - Toetsing door het Hof Bewijs van onschuld - Omstandigheid waarvan de veroordeelde het bestaan niet heeft kunnen
aantonen ten tijde van het geding
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
9 september 2015

P.2015.0775.F

AC nr. ...

HOF VAN ASSISEN
EINDARREST
Eindarrest - Schuldigverklaring - Motivering - Recht op een eerlijk proces
Het recht op een eerlijk proces houdt voor het hof van assisen de verplichting in om in zijn
beslissing over de beschuldiging melding te maken van de overwegingen die de jury overtuigd
hebben van de schuld of onschuld van de beschuldigde en de concrete redenen te vermelden
waarom op elke vraag ja of neen werd geantwoord; de enkele bewering dat de eiser schuldig is aan
de feiten waarvan hij in de bewezen verklaarde omstandigheden werd beschuldigd, stellen hem niet
in staat de concrete redenen te kennen waarom de juryleden tot dat besluit zijn gekomen (1). (1)
Zie concl. OM in Pas. 2015, nr…..
- Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

Eindarrest - Schuldigverklaring - Motivering - Recht op een eerlijk proces
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen Partijen - Hoger beroep ingesteld bij conclusie
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
23 oktober 2015

C.2014.0322.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de
rechter - Faillissement - Vervulling van de faillissementsvoorwaarden - Beoordeling van de
toestand van de koopman door de appelrechter - Tijdstip
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
29 oktober 2015

C.2015.0030.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de
rechter - Expertisemaatregel - Hoger beroep - Bevestiging
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Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
7 september 2015

C.2014.0226.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de
rechter - Faillissement - Vervulling van de faillissementsvoorwaarden - Beoordeling van de
toestand van de koopman door de appelrechter - Tijdstip
Uit de samenlezing van artikel 2 en 6 Faillissementswet en artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek volgt dat in geval van hoger beroep tegen een vonnis dat de koopman failliet heeft
verklaard, de appelrechter de vervulling van de faillissementsvoorwaarden dient te beoordelen
naar het tijdstip van de uitspraak van de eerste rechter; met latere omstandigheden mag geen
rekening worden gehouden, behoudens hieruit zou blijken dat de koopman ten tijde van het
faillissementsvonnis niet aan de faillissementsvoorwaarden voldeed; neemt de appelrechter kennis
van een hoger beroep tegen een vonnis dat de faillissementsvordering heeft afgewezen, dan dient
de appelrechter de toestand van de koopman te beoordelen naar het ogenblik van zijn uitspraak
(1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
- Artt. 2 en 6 Wet 8 aug. 1997

29 oktober 2015

C.2015.0030.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Partij In eerste aanleg aanwezige, opgeroepen of vertegenwoordigde partij - Geen hoger beroep van
die partij - Partij noch gedaagd noch opgeroepen in de zaak in hoger beroep - Neerlegging van
een conclusie in hoger beroep
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
23 oktober 2015

C.2014.0322.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de
rechter - Devolutieve kracht - Begrip
Krachtens artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek maakt het hoger beroep tegen een
eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig bij de rechter in
hoger beroep; hieruit volgt dat door het hoger beroep het geschil op de rechter in hoger beroep
overgaat met alle feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen (1). (1) Cass. 18 maart
1999, AR C.97.0444. F, AC 1999, nr. 163.
- Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
17 september 2015

C.2014.0332.N

AC nr. ...

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beroepen beslissing Beslissing op verzet - Verzet ontvankelijk verklaard - Hoger beroep van de beklaagde - Belang
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Artikel 17 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een rechtsvordering niet kan worden toegelaten indien
de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen en krachtens artikel 18
Gerechtelijk Wetboek moet dat belang reeds verkregen en dadelijk zijn; wanneer een partij een
rechtsmiddel instelt en de rechter dit rechtsmiddel geheel of deels ontvankelijk verklaart, heeft die
partij er geen belang bij om tegen die beslissing, in de mate het rechtsmiddel ontvankelijk wordt
verklaard, een nieuw rechtsmiddel aan te wenden ver- mits die beslissing tot ontvankelijkverklaring
haar geen schade kan berokkenen (1). (1) Cass. 19 juni 1991, AR nr. 8787, AC 1990-1991, nr. 540;
Cass. 25 november 1997, AR P.95.1479.N, AC 1997, nr. 501.

15 september 2015

P.2014.0021.N

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Raadkamer Verwijzingsbeschikking - Nietigheid - Kamer van inbeschuldigingstelling - Evocatie
Wanneer de inverdenkinggestelde voor de kamer van inbeschuldigingstelling de nietigheid aanvoert
van de beschikking die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, en de appelrechters die
nietigheid uitspreken, moeten zij de zaak aan zich trekken overeenkomstig artikel 215 Wetboek van
Strafvordering, mits de vernietiging niet is gegrond op de onbevoegdheid van de eerste rechter of
het niet wettelijk geadieerd zijn (1). (1) Zie: Cass. 29 januari 2003, AR P.02.1368.F, AC 2003, nr. 64;
Cass. 3 september 2013, AR P.12.1645.N, AC 2013, nr. 416.

10 november 2015

P.2014.1174.N

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Eerste
rechter - Akte van aanhangigmaking - Heromschrijving van het feit - Appelrechter - Veroordeling
voor feit zoals oorspronkelijk omschreven
De appelrechter is zoals elke rechter verplicht aan het bij hem aanhangige feit de juiste kwalificatie
te geven en hij kan spijts een door de eerste rechter aangenomen heromschrijving de beklaagde
veroordelen voor het feit zoals oorspronkelijk omschreven in de akte van aanhangigmaking bij de
eerste rechter; aangezien de beklaagde kennis heeft van deze oorspronkelijke omschrijving moet de
appelrechter hem daarover niet verwittigen en aangezien het aanhangig gemaakte feit niet werd
heromschreven, moet de appelrechter niet vaststellen dat na heromschrijving nog steeds hetzelfde
feit wordt beoordeeld; dit alles miskent niet de devolutieve werking van het hoger beroep (1). (1)
Zie Cass. 28 oktober 1963, Pas. 1964, I, 220; Cass. 20 januari 1964, Pas. 1964, I, 541; R.
VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 921, nr. 1836.

6 oktober 2015

P.2014.0632.N

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter Verstekvonnis - Geen hoger beroep van het openbaar ministerie - Verzet van de beklaagde Veroordeling - Hoger beroep van het OM en van beklaagde tegen het vonnis op verzet van
beklaagde en tegen een ander vonnis op tegenspraak - Appelrechter - Beslissing gewezen op die
hogere beroepen - Voeging van de zaken - Veroordeling tot een enkele straf - Verzwaring van de
toestand van de beklaagde - Wettigheid
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De regel luidens welke de appelrechter, op het hoger beroep van het openbaar ministerie en van de
beklaagde tegen het op verzet van de beklaagde gevelde vonnis, de toestand van de beklaagde niet
mag verzwaren wanneer het openbaar ministerie geen hoger beroep ingesteld heeft tegen het
verstekvonnis, geldt niet wanneer de appelrechter, op het hoger beroep van het openbaar
ministerie en van de beklaagde tegen een ander op tegenspraak geveld vonnis, de zaken heeft
gevoegd en de beklaagde veroordeeld heeft tot een enkele straf aangezien het geheel van de hem
in beide zaken ten laste gelegde misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van
een zelfde misdadig opzet (1). (1) Zie Cass. 12 september 1995, AR P.95.0558.N, AC 1995, nr. 379.
- Artt. 65, 147, 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering
30 september 2015

P.2015.0748.F

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Raadkamer Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Vernietiging
van de verwijzingsbeschikking
Als appelrechter van de beslissingen van de raadkamer over de regeling van de rechtspleging
binnen de perken van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, kan de kamer van
inbeschuldigingstelling elke beslissing nemen die de raadkamer zelf kon nemen; indien het
onderzoeksgerecht in hoger beroep de beroepen verwijzingsbeschikking vernietigt en de zaak aan
zich trekt, houdt dit niet in dat het onderzoeksgerecht hierbij de procedure moet volgen die voor de
regeling van de rechtspleging van toepassing is voor de raadkamer.

10 november 2015

P.2014.1174.N

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter Verstekvonnis - Geen hoger beroep van het openbaar ministerie - Verzet van de beklaagde Veroordeling - Hoger beroep van het openbaar ministerie en de beklaagde - Beslissing gewezen
op dat hoger beroep - Verzwaring van de toestand van de beklaagde - Wettigheid
Op verzet van de beklaagde tegen het vonnis van de eerste rechter mag de straf die bij verstek
werd opgelegd, noch in eerste aanleg noch, bij ontstentenis van hoger beroep door het openbaar
ministerie tegen de beslissing bij verstek, in hoger beroep verzwaard worden.
- Art. 187 Wetboek van Strafvordering
30 september 2015

P.2015.0748.F

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter Devolutieve werking - Eerste rechter - Akte van aanhangigmaking - Heromschrijving van het feit Appelrechter - Veroordeling voor feit zoals oorspronkelijk omschreven
De appelrechter is zoals elke rechter verplicht aan het bij hem aanhangige feit de juiste kwalificatie
te geven en hij kan spijts een door de eerste rechter aangenomen heromschrijving de beklaagde
veroordelen voor het feit zoals oorspronkelijk omschreven in de akte van aanhangigmaking bij de
eerste rechter; aangezien de beklaagde kennis heeft van deze oorspronkelijke omschrijving moet de
appelrechter hem daarover niet verwittigen en aangezien het aanhangig gemaakte feit niet werd
heromschreven, moet de appelrechter niet vaststellen dat na heromschrijving nog steeds hetzelfde
feit wordt beoordeeld; dit alles miskent niet de devolutieve werking van het hoger beroep (1). (1)
Zie Cass. 28 oktober 1963, Pas. 1964, I, 220; Cass. 20 januari 1964, Pas. 1964, I, 541; R.
VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 921, nr. 1836.

6 oktober 2015

P.2014.0632.N

AC nr. ...
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Gevolgen - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Devolutieve werking van het beperkte
hoger beroep
Door het onbeperkte hoger beroep van het openbaar ministerie neemt de appelrechter kennis van
de strafvordering in al haar omvang; de devolutieve werking van het hoger beroep kan evenwel
worden afgebakend in de verklaring op de griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing
heeft gewezen of in het exploot van betekening waarbij de zaak in tweede aanleg aanhangig wordt
gemaakt.

24 juni 2015

P.2015.0451.F

AC nr. ...

HUUR VAN GOEDEREN
HANDELSHUUR
Handelshuur - Verplichtingen van partijen - Driejarige herziening van de huur - Nieuwe
omstandigheden - Verhoging of verlaging van de normale huurwaarde met ten minste 15 pct. Vaststelling - Gehuurde oppervlakte - Criterium
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
18 september 2015

C.2015.0019.F

AC nr. ...

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Huurprijs - Bepaling
van de normale huurwaarde
Uit de samenhang van de artikelen 18, eerste en tweede lid, en 19, eerste en tweede lid,
Handelshuurwet en uit de wetsgeschiedenis volgt dat wanneer bij huurhernieuwing onenigheid
blijft bestaan over de huurprijs, de rechter naar billijkheid, rekening houdend met alle objectieve
omstandigheden en onder meer met de in artikel 19, eerste lid opgesomde criteria, de normale
huurwaarde van het goed op het ogenblik van de huurhernieuwing bepaalt; deze normale
huurwaarde omvat in beginsel de door de huurder tijdens de vorige huurperiode aan het goed
uitgevoerde werken; de rechter kan echter naar billijkheid, op grond van objectieve elementen die
geen verband houden met de toestand van de partijen, oordelen dat bij het bepalen van de
normale huurwaarde geen rekening dient te worden gehouden met bepaalde door de huurder aan
het goed uitgevoerde werken (1). (1) Het OM concludeerde tot verwerping van het cassatieberoep
op grond dat het middel dat aanvoert dat de appelrechters niet naar billijkheid hebben geoordeeld
omtrent het verzoek van eiseres om bij de berekening van de nieuwe huurprijs geen rekening te
houden met de investeringen en de werken die door haar in het gehuurde goed werden gedaan en
waardoor de normale huurwaarde van het goed is gestegen, niet kan worden aangenomen.
- Artt. 18, eerste en tweede lid, en 19, eerste en tweede lid Wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds
29 oktober 2015

C.2015.0013.N

AC nr. ...

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Begrip Rechtsgeldigheid
Huurhernieuwing als bedoeld in de artikelen 13 en volgende van de wet op de
handelshuurovereenkomsten, die noodzakelijk de wil van de partijen vereist en dus niet alleen uit
kracht van de wet geschiedt, doet een nieuwe huur ontstaan, waarvan de voorwaarden door deze
partijen of in voorkomend geval door de rechter worden vastgesteld (1); de rechtsgeldigheid van de
nieuwe huur kan bijgevolg niet worden aangetast door een beroep op gebreken waarmee de vorige
overeenkomsten zouden zijn behept. (1) Cass. 11 februari 1972, AC 1972, 543.
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- Art. 13 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het
handelsfonds
17 september 2015

C.2014.0343.N

AC nr. ...

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Weigering Ongegrond verklaarde weigering - Recht van de verhuurder - Andere voorwaarden - Aanbod van
een derde - Toepasselijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
18 september 2015

C.2013.0487.F

AC nr. ...

IMMUNITEIT
- Immuniteit van de Staten - Immuniteit van rechtsmacht - Draagwijdte - Handeling verricht in de
uitoefening van de publiekrechtelijke macht - Criteria
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
23 oktober 2015

C.2014.0322.F

AC nr. ...

INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE
Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Vernietigde aanslag - Subsidiaire aanslag Mogelijkheid
Artikel 356 WIB92, dat de bevoegdheden van de administratie regelt in geval van gehele of
gedeeltelijke nietigverklaring van een aanslag en ertoe strekt de vestiging van een subsidiaire
aanslag mogelijk te maken met als doel de werkelijk verschuldigde belastingen alsnog te kunnen
innen, laat niet toe om een onderscheid te maken tussen het geval waarin de oorspronkelijke
aanslag volledig werd vernietigd en het geval waarin de aanslag slechts gedeeltelijk werd vernietigd
wegens een vermindering van de belastbare basis; in beide gevallen moet de administratie over de
mogelijkheid beschikken tot het vestigen van een subsidiaire aanslag (1). (1) Zie de andersluidende
concl. van het OM.
- Art. 356 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
12 juni 2015

F.2014.0043.N

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Vernietigde aanslag - Taak van de rechter
Indien de rechter vaststelt dat de aanslag ten dele gewettigd is omdat de belastbare grondslag
behouden kan blijven, er enkel een ander tarief moet worden toegepast en alle rechten met
betrekking tot de bestreden aanslag beslecht en geregeld zijn, is hij op grond van artikel 356 WIB92
niet verplicht om over te gaan tot vernietiging van de aanslag om een subsidiaire aanslag mogelijk
te maken, maar vermag hij te oordelen dat de aanslag slechts wordt ontheven in de mate dat een
hoger tarief werd opgelegd dan het wettelijk verschuldigd tarief (1). (1) Zie de andersluidende concl.
van het OM.
- Art. 356 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
12 juni 2015

F.2014.0043.N

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Vernietigde aanslag - Taak van de rechter
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Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 juni 2015

F.2014.0043.N

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Allerlei - Onderzoeksbevoegdheden van de administratie - Beperkingen Fiscaal bankgeheim - Leasingmaatschappijen
Het bankgeheim is van toepassing wanneer bij een leasingmaatschappij inlichtingen worden
ingezameld met het oog op het belasten van de leasingnemer, de cliënt van de leasingmaatschappij,
ook wanneer deze inlichtingen verband houden met de verkoop aan een derde van het geleasede
goed (1). (1) Cass. 22 mei 2014, AR F.12.0091.N AC 2014, nr.370; met concl. OM.
- Art. 318, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

15 oktober 2015

F.2014.0135.N

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Artikel 313, eerste lid, WIB92
Artikel 313, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in de versie ervan die van
toepassing is op het aanslagjaar 2003, stelt de belastbare aard van de inkomsten niet vast en voert
evenmin een belastingvrijstelling in, maar regelt enkel een optionele vrijstelling van
belastingaangifte van natuurlijke personen voor inkomsten van kapitalen en roerende goederen die
onderworpen werden aan de regeling van de roerende voorheffing die voor hen van toepassing is
(1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ***.
- Art. 313, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
25 september 2015

F.2014.0124.F

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Artikel 313, eerste lid, WIB92
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
25 september 2015

F.2014.0124.F

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Aanslag - Voorafgaande procedure - Onwettige
handeling
Uit de enkele omstandigheid dat de administratie in de voorafgaande procedure tot vestiging van
een aanslag een onwettige handeling heeft gesteld, volgt niet dat die aanslag nietig is indien de
aanslag op geen enkele wijze op die onwettige handeling is gesteund; dit houdt geen schending in
van de artikelen 105 en 170, § 1, Grondwet.
- Artt. 105 en 170, § 1 Grondwet 1994
5 november 2015

F.2014.0129.N

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Vernietigde aanslag - Subsidiaire aanslag Mogelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 juni 2015

F.2014.0043.N

AC nr. ...

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Internationale verdragen - Dubbelbelastingverdrag België-Korea - Inwoner van België Belastbaarheid van interest - Door het verdrag verleende belastingvermindering
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Aangezien het Dubbelbelastingverdrag België-Korea, België verplicht tot het verlenen van de in
artikel 22, §1, (b), van het verdrag voorziene belastingvermindering wanneer een inwoner van
België interest verkrijgt als bedoeld in artikel 11, §2, van dat verdrag, kan, gelet op het algemeen
rechtsbeginsel inzake de primauteit van het internationaal recht op het nationale recht, geen gevolg
worden gegeven aan interne Belgische regels die deze vermindering aan bijkomende voorwaarden
onderwerpen, zoals het in artikel 187 WIB64 gestelde beroepsmatigheidsvereiste.
- Art. 187 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964
- Artt. 11, §§ 1 en 2, en 22, § 1, (b) Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het
vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977
12 juni 2015

F.2014.0080.N

AC nr. ...

Internationale verdragen - Belgisch-Deens dubbelbelastingverdrag - Lonen - Internationaal
vrachtwagenvervoer - Heffingsrecht - Bevoegde Staat
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
15 oktober 2015

F.2013.0120.N

AC nr. ...

Internationale verdragen - Belgisch-Deens dubbelbelastingverdrag - Lonen - Heffingsrecht Bevoegde Staat
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
15 oktober 2015

F.2013.0120.N

AC nr. ...

Internationale verdragen - Belgisch-Deens dubbelbelastingverdrag - Lonen - Internationaal
vrachtwagenvervoer - Heffingsrecht - Bevoegde Staat
Ingeval van internationaal vrachtwagenvervoer is de Staat, waarin de transportonderneming is
gevestigd, enkel heffingsbevoegd voor de dagen waarop de vrachtwagenbestuurder daadwerkelijk
in die Staat heeft gewerkt (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 15, § 1 Overeenkomst tussen Belgie en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling
van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend
te Brussel op 16 oktober 196
15 oktober 2015

F.2013.0120.N

AC nr. ...

Internationale verdragen - Belgisch-Deens dubbelbelastingverdrag - Lonen - Heffingsrecht Bevoegde Staat
Op grond van artikel 15, § 1, van het Belgisch-Deens dubbelbelastingverdrag komt het heffingsrecht
over lonen in eerste instantie toe aan de Staat waarvan de werknemer inwoner is; indien de
dienstbetrekking echter in een andere Staat wordt uitgeoefend, hetgeen veronderstelt dat de
werknemer aldaar fysiek aanwezig is voor het verrichten van werkzaamheden, komt het
heffingsrecht in beginsel toe aan de werkstaat (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 15, § 1 Overeenkomst tussen Belgie en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling
van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend
te Brussel op 16 oktober 196
15 oktober 2015

F.2013.0120.N

AC nr. ...

Internationale verdragen - Eurocontrol-verdrag - Personeel - Rijksinwoner - Salarissen en lonen Personenbelasting - Belastingvrijstelling - Berekening
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De wijze van vrijstelling die wordt toegepast door de toekenning van een belastingvermindering
wegens het met die vrijstelling gepaard gaand progressievoorbehoud, impliceert dat, voor de
bepaling van de personenbelasting, de door Eurocontrol betaalde salarissen en lonen in een eerste
fase beschouwd worden als belastbare beroepsinkomsten van hun verkrijger van inkomsten in de
zin van de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 die op die belasting van
toepassing zijn en dat de belastingvermindering pas nadien, wanneer de belasting die op die grond
is vastgesteld, zal worden toegepast naar rata van de vrijgestelde salarissen en lonen.
30 oktober 2015

F.2014.0160.F

AC nr. ...

Internationale verdragen - Eurocontrol-verdrag - Personeel - Rijksinwoner - Salarissen en lonen Personenbelasting - Belastingvrijstelling - Grondslag - Toepassing
Uit de artikelen 6, 23, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, uit artikel 3, eerste lid,
van het Additioneel Protocol van 6 juli 1970 bij het Internationale Verdrag tot samenwerking in het
belang van de veiligheid van de luchtvaart “Eurocontrol” van 13 december 1960, gewijzigd door
artikel 1 van het Protocol van 21 november 1978 en uit artikel 155, van het voornoemde wetboek,
tweede lid, in samenhang gelezen met het eerste lid, in de versie ervan die van toepassing is vanaf
het aanslagjaar 2006, volgt dat, hoewel de salarissen en lonen die door de internationale
organisatie Eurocontrol worden betaald aan een personeelslid dat rijksinwoner is, vrijgesteld
moeten worden van de Belgische personenbelasting, die vrijstelling, zoals artikel 23, § 2, van dat
wetboek bepaalt, voor beroepsinkomsten die worden vrijgesteld zonder voorbehoud betreffende
de berekening van de belasting inzake overige inkomsten, niet wordt toegepast door een uitsluiting
van die beroepsinkomsten uit de belastbare grondslag van de betrokkene, maar wel, wegens het
met die vrijstelling gepaard gaand progressievoorbehoud, door de toekenning aan laatstgenoemde
van een belastingvermindering.
30 oktober 2015

F.2014.0160.F

AC nr. ...

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST
Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Invordering - Aanslag ten name
van een GCV - Tenuitvoerlegging tegen de beherende vennoten - Mogelijkheid
Een aanslag gevestigd ten name van een gewone commanditaire vennootschap kan tegen de
beherende vennoten ten uitvoer worden gelegd nu de beherende vennoten van de gewone
commanditaire vennootschap persoonlijk hoofdelijk gehouden zijn tot de belastingen verschuldigd
door de gewone commanditaire vennootschap en gelden als belastingschuldigen die gerechtigd zijn
om een bezwaarschrift in te dienen tegen deze aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten
inbegrepen (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 393, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
15 oktober 2015

F.2014.0187.N

AC nr. ...

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Invordering - Kohier Tenuitvoerlegging
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
15 oktober 2015

F.2014.0187.N

AC nr. ...

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Invordering - Kohier Tenuitvoerlegging
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Indien een uitvoerbaar verklaard kohier in de regel slechts ten uitvoer kan worden gelegd tegen de
bij name in dat kohier vermelde belastingschuldige of belastingschuldigen, dan is de
tenuitvoerlegging van het kohier tegen andere personen mogelijk wanneer zulks voortvloeit uit het
systeem van de wet (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 133 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992
- Art. 393, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
15 oktober 2015

F.2014.0187.N

AC nr. ...

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Invordering - Aanslag ten name
van een GCV - Tenuitvoerlegging tegen de beherende vennoten - Mogelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
15 oktober 2015

F.2014.0187.N

AC nr. ...

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten Bewijsmiddelen
De belastingplichtige moet in beginsel het bewijs van de echtheid en het bedrag van de
beroepskosten leveren aan de hand van bewijsstukken; alleen wanneer het niet mogelijk is om
bewijsstukken voor te leggen, hetzij omdat deze onvrijwillig zijn vernietigd, gestolen of verloren,
hetzij omdat het gaat om kosten waarvoor het niet gebruikelijk is bewijsstukken te eisen of te
krijgen, is het de belastingplichtige toegestaan om het bewijs van de echtheid en het bedrag van de
beroepskosten te leveren door alle andere middelen van gemeen recht, met uitzondering van de
eed.
- Art. 49 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
5 november 2015

F.2014.0044.N

AC nr. ...

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Kosten
m.b.t. obligatieverrichtingen - Aftrekbaarheid
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 juni 2015

F.2013.0163.N

AC nr. ...

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten Aftrekbaarheidsvoorwaarden
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 juni 2015

F.2013.0163.N

AC nr. ...

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Winsten Beroepsinkomsten
De omstandigheden dat tussen een verrichting van een vennootschap en haar statutair doel geen
verband bestaat en dat een verrichting uitsluitend werd gesteld met het oog op een
belastingvoordeel, sluiten niet uit dat de inkomsten en opbrengsten die het resultaat zijn van deze
verrichting als bedrijfsinkomsten worden aangemerkt nu alle inkomsten en opbrengsten van
roerende goederen en kapitalen die door een handelsvennootschap worden gebruikt voor het
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid beroepsinkomsten zijn (1). (1) Zie de andersluidende
concl. OM gesteund op de vroegere rechtspraak van het Hof waarop het Hof in het arrest
terugkomt en dit ook expliciet zegt.
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- Artt. 24 en 183 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
12 juni 2015

F.2013.0163.N

AC nr. ...

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten Aftrekbaarheidsvoorwaarden
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
15 oktober 2015

F.2014.0161.N

AC nr. ...

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - Kosten
m.b.t. obligatieverrichtingen - Aftrekbaarheid
Kosten die verband houden met de obligatieverrichtingen kunnen niet als beroepskosten
verworpen worden op grond dat deze verrichtingen geen verband houden met de maatschappelijke
activiteit van de vennootschap en zij bovendien uitsluitend werden uitgevoerd om door de
verrekening van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belastingen een belastingvoordeel te
doen (1). (1) Zie de andersluidende concl. OM gesteund op de vroegere rechtspraak van het Hof
waarop het Hof in het arrest terugkomt en dit ook expliciet zegt.
- Artt. 49 en 183 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
- Artt. 44, eerste lid, en 96 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964
12 juni 2015

F.2013.0163.N

AC nr. ...

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten Aftrekbaarheidsvoorwaarden
Artikel 49, eerste lid, WIB92, waarin de algemene aftrekbaarheids- voorwaarden worden
geformuleerd, laat in beginsel niet toe kosten af te trekken die niet aan werkelijke prestaties
beantwoorden, zodat de belastingplichtige het bewijs moet leveren dat de kosten waarvan hij de
aftrek vraagt, beantwoorden aan werkelijk geleverde prestaties; het bestaan van een nietgesimuleerde overeenkomst houdt op zich niet het bewijs in dat de kosten die worden aangerekend
door de medecontractant van de belastingplichtige, effectief steunen op werkelijk geleverde
prestaties, nu het buiten ieder geval van simulatie om mogelijk is dat een kost in uitvoering van een
dergelijke overeenkomst die wordt aangerekend aan de belastingplichtige niet in aanmerking komt
voor aftrek omdat aan de voorwaarden van artikel 49 WIB92 niet is voldaan (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 49, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

15 oktober 2015

F.2014.0161.N

AC nr. ...

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Winsten Beroepsinkomsten
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
12 juni 2015

F.2013.0163.N

AC nr. ...

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Allerlei - Inkomsten uit
buitenlandse obligaties - FBB - Mogelijkheid tot verrekening
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De appelrechter die de realiteit van de verwerving van obligaties door de vennootschap, van de
uitbetaling van de winst en van de bronheffing niet in vraag stelt, vermag op grond van de enkele
vaststelling dat de operatie niet valt binnen het statutair doel van de vennootschap, niet te
oordelen dat de verwerving van deze obligaties geen verband houdt met de beroepswerkzaamheid
zodat niet voldaan is aan de vereisten voor de aftrekbaarheid van het forfaitair gedeelte van de
buitenlandse belasting, nu uit de aard van een handelsvennootschap voortvloeit dat al haar activa
noodzakelijk voor haar uitgevoerde bedrijvigheid worden aangewend.
- Art. 285 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
12 juni 2015

F.2014.0212.N

AC nr. ...

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten Aftrekbaarheidsvoorwaarden
Uit artikel 44, eerste lid, WIB64 volgt niet dat de aftrek van bedrijfsuitgaven of bedrijfslasten
afhankelijk is van de voorwaarde dat zij inherent zijn aan de maatschappelijke activiteit van de
handelsvennootschap zoals die blijkt uit haar maatschappelijk doel; de omstandigheden dat tussen
een verrichting van een vennootschap en haar maatschappelijke activiteit of statutair doel geen
verband bestaat en dat een verrichting uitsluitend werd gesteld met het oog op een
belastingvoordeel, sluiten als dusdanig niet uit dat de kosten die met zulke verrichtingen verband
houden als aftrekbare beroepskosten kunnen worden aangemerkt (1). (1) Zie de andersluidende
concl. OM gesteund op de vroegere rechtspraak van het Hof waarop het Hof in het arrest
terugkomt en dit ook expliciet zegt.
- Artt. 49 en 183 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
- Artt. 44, eerste lid, en 96 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964

12 juni 2015

F.2013.0163.N

AC nr. ...

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Inkomsten uit buitenlandse obligaties FBB - Mogelijkheid tot verrekening
De appelrechter die de realiteit van de verwerving van obligaties door de vennootschap, van de
uitbetaling van de winst en van de bronheffing niet in vraag stelt, vermag op grond van de enkele
vaststelling dat de operatie niet valt binnen het statutair doel van de vennootschap, niet te
oordelen dat de verwerving van deze obligaties geen verband houdt met de beroepswerkzaamheid
zodat niet voldaan is aan de vereisten voor de aftrekbaarheid van het forfaitair gedeelte van de
buitenlandse belasting, nu uit de aard van een handelsvennootschap voortvloeit dat al haar activa
noodzakelijk voor haar uitgevoerde bedrijvigheid worden aangewend.
- Art. 285 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
12 juni 2015

F.2014.0212.N

AC nr. ...

INTERNATIONALE VERDRAGEN
- Erkenning en wederzijdse tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Dwangsom - Nietnakoming van de hoofdveroordeling - Verbeurdverklaring in de Bondsrepubliek Duitsland Bilaterale overeenkomst van 30 juni 1958 - Artikel 1 (1) - Artikel 6 (1)
Wanneer een hoofdveroordeling waaraan een dwangsom is verbonden gedeeltelijk in de
Bondsrepubliek Duitsland moet worden voldaan, kan de dwangsom in die Staat enkel worden
verbeurd wegens niet-nakoming van de hoofdveroordeling, indien de hoofdveroordeling er
uitvoerbaar werd verklaard op grond van een exequaturprocedure (1). (1) Zie concl. OM.
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- Artt. 33.1 en 38.1 EEG-Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 dec. 2000
- Artt. 1 (1) en 6 (1) Overeenkomst 30 juni 1958 tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland
- Art. 1385bis, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek
29 oktober 2015

C.2014.0386.N

AC nr. ...

- Erkenning en wederzijdse tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Dwangsom - Nietnakoming van de hoofdveroordeling - Verbeurdverklaring in de Bondsrepubliek Duitsland Bilaterale overeenkomst van 30 juni 1958 - Artikel 1 (1) - Artikel 6 (1)
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
29 oktober 2015

C.2014.0386.N

AC nr. ...

JACHT
- Grof wild - Schade - Bepaling van de aansprakelijke
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
9 oktober 2015

C.2014.0510.F

AC nr. ...

KORT GEDING
- Burgerlijke zaken - Rechter in kort geding - Bevoegdheid
De wetsbepaling die voorziet dat de beschikkingen in kort geding geen nadeel toebrengen aan de
zaak zelf verbiedt de rechter in kort geding maatregelen te bevelen waardoor de rechten van
partijen op een definitieve en onherroepelijke wijze worden aangetast.
- Art. 1039 Gerechtelijk Wetboek

12 november 2015

C.2013.0309.N

AC nr. ...

- Burgerlijke valsheidsprocedure
Het voeren van de burgerlijke valsheidsprocedure is van aard de rechten van de partijen definitief
en onherroepelijk aan te tasten; deze procedure is bijgevolg uitgesloten in kort geding.
- Artt. 895 en 1039 Gerechtelijk Wetboek

12 november 2015

C.2013.0309.N

AC nr. ...

LEVENSONDERHOUD
- Onderhoudsbijdrage in het belang van het kind door elk van de ouders - Gewone- en
buitengewone kosten - Bijdrage in de buitengewone kosten - Bepaling door de rechter
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De bepalingen van de artikelen 203, §1, en 203bis, §1, §2 en §3, Burgerlijk Wetboek en van artikel
1321, §1, 2° en 3°, en §2, 1°, Gerechtelijk Wetboek sluiten niet uit dat de rechter in bijzondere
omstandigheden ook de bijdrage in de buitengewone kosten forfaitair bepaalt (1). (1) Het OM
concludeerde tot de gegrondheid van het eerste middel tot cassatie, en derhalve tot vernietiging
van de bestreden beslissing, op grond dat uit de redenen m.b.t. de vaststelling van de maandelijkse
onderhoudsbijdrage, in het bijzonder uit de reden i.v.m. de behoeften van de kinderen, in deze
volgt dat deze bijdrage werd vastgesteld op basis van het gebruikelijke budget voor het dagelijks
onderhoud van de kinderen, maar dat de appelrechters – waar zij vervolgens evenwel oordelen dat
die onderhoudsbijdrage ook de buitengewone kosten omvat – nalaten op basis van de gevestigde
rechtsleer een duidelijk onderscheid te maken tussen de gewone- en de buitengewone kosten, en
zij in werkelijkheid aldus de buitengewone kosten volledig ten laste van eiseres leggen.
- Art. 1321, § 1, 2° en 3°, en § 2, 1° Gerechtelijk Wetboek
- Art. 203, § 1, en 203bis, §§ 1, 2 en 3 Burgerlijk Wetboek
19 november 2015

C.2013.0335.N

AC nr. ...

- Vereffening en verdeling - Woonstvergoeding - Staat van behoefte van de
uitkeringsgerechtigde ex-echtgenoot - Onderhoudsuitkering na echtscheiding - Draagwijdte
De omstandigheid dat de woonstvergoeding die een uitkeringsgerechtigde ex-echtgenoot op grond
van artikel 577-2, §3 en §5, Burgerlijk Wetboek verschuldigd is vanaf het definitief worden van de
echtscheiding, wegens de exclusieve bewoning van de nog onverdeelde voormalige echtelijke
woonst, niet effectief maandelijks wordt betaald, maar een te verrekenen schuld is die bij de
vereffening en verdeling in mindering zal worden gebracht op zijn aandeel in de onverdeeldheid,
verhindert in beginsel niet dat de rechter de met de nog te verrekenen woonstvergoeding
corresponderende woonlast in aanmerking neemt bij het beoordelen van de staat van behoefte van
de uitkeringsgerechtigde ex-echtgenoot en het bepalen van de hem toekomende
onderhoudsuitkering na echtscheiding; daardoor wordt geen rekening gehouden met een
toekomstige en onzekere wijziging in de financiële toestand van de partijen; dat artikel 301, §7,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid biedt de uitkering tot levensonderhoud aan te
passen indien de vereffening en verdeling aanleiding geeft tot een wijziging van de financiële
toestand van de partijen die dit rechtvaardigt, doet daaraan niet af.
- Artt. 301, § 7, tweede lid, en 577-2, §§ 3 en 5 Burgerlijk Wetboek
17 september 2015

C.2013.0304.N

AC nr. ...

LOON
ALLERLEI
Allerlei - Sociale zekerheid - Werknemers - Sociale bijdragen - Berekening - Loon Verplaatsingen - Terugbetaling - Kosten
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
7 september 2015

S.2015.0016.F

AC nr. ...

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
- Vreemdelingen - Illegaal verblijf - Ouders en minderjarig kind - Materiële hulp - Federaal
opvangcentrum - Geen aanvraag of schriftelijke verbintenis - Gevolg - Dringende medische hulp Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
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Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 september 2015

S.2014.0053.F

AC nr. ...

- Vreemdelingen - Illegaal verblijf - Ouders en minderjarig kind - Materiële hulp - Federaal
opvangcentrum - Geen aanvraag of schriftelijke verbintenis - Gevolg - Dringende medische hulp Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
Wanneer de bij artikel 57, § 2, eerste lid, 2° en tweede lid, OCMW-wet, bedoelde materiële hulp
niet gevraagd wordt of de aanvrager van die hulp zich niet schriftelijk ertoe verbindt, zoals
voorgeschreven bij artikel 4, derde en vijfde lid, van het koninklijk besluit van 4 juni 2004, de
voorgestelde hulp te wensen, is het krachtens artikel 57, § 2, eerste en tweede lid, van die wet de
taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de dringende medische hulp te
verstrekken aan de ouders of hun kind jonger dan achttien jaar, die vreemdelingen zijn en illegaal in
het Rijk verblijven (1). (1) Zie de concl. OM in Pas. nr. ...
- Artt. 2 en 4, tweede lid KB 24 juni 2004 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten voor het verlenen
van materiële hulp aan een minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft
- Art. 60 Wet 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van
vreemdelingen
- Art. 57, § 2, eerste en tweede lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn

21 september 2015

S.2014.0053.F

AC nr. ...

MACHTEN
RECHTERLIJKE MACHT
Rechterlijke macht - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering - Afdoende motivering Toetsing - Rechterlijke macht
Het staat aan de rechter te oordelen of de motivering afdoende is; hij mag daarbij evenwel het
wettelijk begrip van de motiveringsplicht niet schenden (1). (1) Zie Cass. 11 september 2003, AR
C.01.0114.N, AC 2003, nr. 426.
- Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
12 november 2015

C.2013.0257.N

AC nr. ...

SCHEIDING DER MACHTEN
Scheiding der machten - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering - Afdoende motivering Toetsing - Rechterlijke macht
Het staat aan de rechter te oordelen of de motivering afdoende is; hij mag daarbij evenwel het
wettelijk begrip van de motiveringsplicht niet schenden (1). (1) Zie Cass. 11 september 2003, AR
C.01.0114.N, AC 2003, nr. 426.
- Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
12 november 2015

C.2013.0257.N

AC nr. ...

UITVOERENDE MACHT
Uitvoerende macht - Bestuurshandeling - Motivering - Uitdrukkelijke motivering - Afdoende
motivering
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Met afdoende motivering van de bestuurshandeling wordt bedoeld dat de beslissing door de
motivering wordt gedragen (1). (1) Cass. 11 september 2003, AR C.01.0114.N, AC 2003, nr. 426.
- Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
12 november 2015

C.2013.0257.N

AC nr. ...

MILIEURECHT
- Decreet inzake milieubeleid - Herstelmaatregel - Betekening van het cassatieberoep aan het
openbaar ministerie en aan de herstelvorderende overheid - Verplichting
Hij tegen wie een herstelmaatregel is bevolen moet zijn cassatieberoep wat betreft die beslissing
laten betekenen aan het openbaar ministerie bij het gerecht dat de op grond van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid genomen
beslissingen op de herstelvorderingen heeft gewezen (1). (1) Cass. 22 september 2015, AR
P.15.0397.N, AC 2015, nr..; Cass. 22 september 2015, AR P.15.0398.N, AC 2015, nr. …

15 september 2015

P.2015.0911.N

AC nr. ...

MISBRUIK VAN VERTROUWEN
- Verbruiklening - Translatieve werking van de eigendom
De translatieve werking van eigendom die verbonden is aan een verbruiklening als bedoeld in de
artikelen 1892 en 1893 Burgerlijk Wetboek, sluit uit dat de lener zich schuldig kan maken aan het
wanbedrijf misbruik van vertrouwen, dat alleen gepleegd wordt door verduistering of verspilling
van andermans zaken.

29 september 2015

P.2014.1169.N

AC nr. ...

MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET
Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Rechtspersoon Strafrechtelijke verantwoordelijkheid - Voorwaarden - Schuldigverklaring van een rechtspersoon
als deelnemer aan een misdrijf
Uit artikel 5 Strafwetboek volgt dat de rechter een rechtspersoon enkel strafrechtelijk
verantwoordelijk kan stellen voor een misdrijf wanneer hij in hoofde van die rechtspersoon de
aanwezigheid van het voor dat misdrijf vereiste materieel en moreel bestanddeel vaststelt zodat de
schuldigverklaring van een rechtspersoon als deelnemer aan een misdrijf in de zin van artikel 66
Strafwetboek dan ook vereist dat de rechter in hoofde van die rechtspersoon vaststelt dat hij een
positieve daad van deelneming aan dat misdrijf of een als dusdanig geldend verzuim heeft
gepleegd, als materieel misdrijfbestanddeel en dat hij heeft gehandeld met het vereiste
deelnemingsopzet of onachtzaam is geweest, als moreel misdrijfbestanddeel.

29 september 2015

P.2014.1169.N

AC nr. ...
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Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Rechtspersoon Vaststelling van het moreel bestanddeel
Het autonome karakter van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon belet
niet dat de rechter rekening kan houden met het gedrag van de natuurlijke personen die handelen
voor of namens de rechtspersoon om in hoofde van deze laatste het bestaan van het voor het
misdrijf vereiste moreel bestanddeel vast te stellen.

29 september 2015

P.2014.1169.N

AC nr. ...

DEELNEMING
Deelneming - Vereisten
Strafbare deelneming in de zin van artikel 66 Strafwetboek vereist dat de mededader een door de
wet bepaalde vorm van medewerking aan een misdrijf of wanbedrijf verleent, weet dat hij zijn
medewerking aan een bepaalde misdaad of wanbedrijf verleent en het opzet heeft aan die misdaad
of dat wanbedrijf zijn medewerking te verlenen (1). (1) Zie: Cass. 29 november 2011, AR
P.11.1250.N, AC 2011, nr. 656.

29 september 2015

P.2014.1169.N

AC nr. ...

Deelneming - Strafbare deelneming - Onthouding - Toepassing - Strafbare deelneming door
onthouding door de rechter vastgesteld
Een onthouding kan strafbare deelneming uitmaken wanneer op de betrokkene een positieve
rechtsplicht rust om een bepaalde handeling te doen verrichten of te voorkomen en zijn
onthouding opzettelijk is en hierdoor het plegen van het strafbare feit wordt bevorderd; de rechter
die het bestaan vaststelt van een dergelijke strafbare deelneming, oordeelt daarmee reeds dat die
onthouding een aansporing betekent om het strafbare feit te plegen of verder te plegen zodat hij
het bestaan van die aansporing niet bijkomend vast dient te stellen (1). (1) Cass. 15 december 2009,
AR P.07.1543.N, AC 2009, nr. 744; Cass. 28 september 2010, AR P.10.0099.N, AC 2010, nr. 554 met
concl. van eerste advocaat-generaal DE SWAEF

29 september 2015

P.2014.1169.N

AC nr. ...

Deelneming - Positieve daad van deelneming - Verzuim om te handelen - Begrip
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
15 september 2015

P.2014.1189.N

AC nr. ...

Deelneming - Positieve daad van deelneming - Verzuim om te handelen - Begrip
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Artikel 66 Strafwetboek stelt deelneming strafbaar, met name wanneer de beklaagde de misdaad of
het wanbedrijf heeft uitgevoerd, aan de uitvoering ervan rechtstreeks heeft meegewerkt of, door
enige daad tot de uitvoering zodanige hulp heeft verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder
zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd en in de regel kan alleen een positieve daad die aan
de uitvoering van de misdaad of het wanbedrijf voorafgaat of ermee samenvalt deelneming aan de
misdaad of het 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 de misdaad of het wanbedrijf op een van de door de artikelen 66 en 67
Strafwetboek bepaalde wijzen, zodat het passief bijwonen van de uitvoering van een misdaad of
een wanbedrijf strafbare deelneming kan 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 die misdaad of dat wanbedrijf (1). (1) Zie concl. OM.

15 september 2015

P.2014.1189.N

AC nr. ...

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Auteursrecht en naburige rechten - Namaak Wettige zelfverdediging - Rechtvaardigingsgrond - Toepassing
Wettige zelfverdediging veronderstelt dat het strafbaar feit dat kan worden gerechtvaardigd, werd
gepleegd met het opzet een ander te schaden; zij moet aan een onmiddellijkheidscriterium
beantwoorden dat ter rechtvaardiging van het misdrijf namaak niet in aanmerking kan worden
genomen.
- Artt. 416 en 417 Strafwetboek
- Artt. 1, 80 en 81 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten
24 juni 2015

P.2015.0194.F

AC nr. ...

TOEREKENBAARHEID
Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Vaststelling van het moreel bestanddeel van het misdrijf in
hoofde van de rechtspersoon - Gedrag van de natuurlijke persoon die handelt namens de
rechtspersoon
Het autonome karakter van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon belet
niet dat de rechter rekening kan houden met het gedrag van de natuurlijke personen die handelen
voor of namens de rechtspersoon om in hoofde van deze laatste het bestaan van het voor het
misdrijf vereiste moreel bestanddeel vast te stellen.

29 september 2015

P.2014.1169.N

AC nr. ...

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Schuldigverklaring van een rechtspersoon als deelnemer
aan een misdrijf
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Uit artikel 5 Strafwetboek volgt dat de rechter een rechtspersoon enkel strafrechtelijk
verantwoordelijk kan stellen voor een misdrijf wanneer hij in hoofde van die rechtspersoon de
aanwezigheid van het voor dat misdrijf vereiste materieel en moreel bestanddeel vaststelt zodat de
schuldigverklaring van een rechtspersoon als deelnemer aan een misdrijf in de zin van artikel 66
Strafwetboek dan ook vereist dat de rechter in hoofde van die rechtspersoon vaststelt dat hij een
positieve daad van deelneming aan dat misdrijf of een als dusdanig geldend verzuim heeft
gepleegd, als materieel misdrijfbestanddeel en dat hij heeft gehandeld met het vereiste
deelnemingsopzet of onachtzaam is geweest, als moreel misdrijfbestanddeel.
29 september 2015

P.2014.1169.N

AC nr. ...

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Fout - Burgerlijke aansprakelijkheid - Aangestelde Wettelijke aansprakelijkheid van de aansteller - Voorwaarde - Band van ondergeschiktheid Toepassing
De rechter beoordeelt onaantastbaar de feiten waaruit hij het bestaan van een band van
ondergeschiktheid afleidt, terwijl Het Hof nagaat of hij die beslissing wettig heeft kunnen afleiden
uit zijn vaststellingen (1). (1) Zie Cass. 29 april 2003, AR P.02.1459.N-P.02.1578.N, AC 2003, nr. 268.
- Artt. 1382, 1383 en 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek
30 september 2015

P.2014.0474.F

AC nr. ...

- Erfdienstbaarheid - Hoger gelegen erven - Lager gelegen erven - Natuurlijke afloop van water Belemmering van het gebruik
De rechter oordeelt in feite of het gebruik van de erfdienstbaarheid van natuurlijke afloop van
water van hoger gelegen erven op lager gelegen erven buiten ’s mensen toedoen door toedoen van
de eigenaar van het dienstbare erf al dan niet belemmerd wordt (1). (1) Zie Cass. 6 maart 2003, AR
C.01.0420.F, AC 2003, nr. 153.
- Artt. 640, eerste en tweede lid, en 701, eerste lid Burgerlijk Wetboek
1 oktober 2015

C.2014.0484.N

AC nr. ...

- Taalgebruik gerechtszaken - Strafzaken - Verzoek tot verwijzing naar een andere rechtscollege
van dezelfde rang - Objectiveerbare omstandigheden van de zaak
De rechter mag het verzoek om taalwijziging als bedoeld in artikel 23 Taalwet Gerechtszaken
afwijzen indien er objectiveerbare omstandigheden zijn eigen aan de zaak die maken dat het
aangewezen is dat hijzelf de zaak beoordeelt; de rechter oordeelt onaantastbaar over het
voorhanden zijn van dergelijke omstandigheden maar het Hof gaat na of de rechter uit zijn
vaststellingen geen gevolgen afleidt die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord (1). (1)
Cass. 10 november 2015, AR P.14.1296.N, AC 2015, nr. …; Zie: Cass. 15 november 2011, AR
P.11.0563.N, AC 2011, nr. 618; Cass. 3 maart 1999, AR P.99.0148.F, AC 1999, nr. 128.

10 november 2015

P.2015.0714.N

AC nr. ...

- Auteursrecht en naburige rechten - Namaak - Verspreiding van het werk - Openbaar karakter
vereist
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De vonnisrechter, die kennisneemt van vervolgingen wegens namaak, gegrond op de artikelen 80
en 81 Auteurswet 1994, beoordeelt in feite of de verspreiding van het beschermde werk een
openbaar karakter heeft zoals bij artikel 1 van de wet is vereist.
- Artt. 1, 80 en 81 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten
24 juni 2015

P.2015.0194.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Voeging van een ander strafdossier
De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar in feite over de noodzaak, het nut of de
raadzaamheid van een door een partij gedaan verzoek tot het laten voegen bij het strafdossier van
een ander strafdossier; hij kan hierbij in aanmerking nemen of de partij aannemelijk maakt dat die
voeging noodzakelijk is voor het recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces (1). (1)
Cass. 1 april 2014, AR P. 13.1957.N, AC 2014, nr. 255.

15 september 2015

P.2015.0583.N

AC nr. ...

- Taalgebruik gerechtszaken - Strafzaken - Verzoek tot verwijzing naar een andere rechtscollege
van dezelfde rang - Objectiveerbare omstandigheden van de zaak
De rechter mag het verzoek om taalwijziging als bedoeld in artikel 23 Taalwet Gerechtszaken
afwijzen indien er objectiveerbare omstandigheden zijn eigen aan de zaak die maken dat het
aangewezen is dat hijzelf de zaak beoordeelt; de rechter oordeelt onaantastbaar over het
voorhanden zijn van dergelijke omstandigheden maar het Hof gaat na of de rechter uit zijn
vaststellingen geen gevolgen afleidt die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord (1). (1)
Cass. 10 november 2015, AR P.15.0714.N, AC 2015, nr. …; Zie: Cass. 15 november 2011, AR
P.11.0563.N, AC 2011, nr. 618; Cass. 3 maart 1999, AR P.99.0148.F, AC 1999, nr. 128.

10 november 2015

P.2014.1296.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Onopzettelijke doding - Oorzakelijk verband tussen het gebrek aan voorzorg of
voorzichtigheid en de dood
De rechter kan de beklaagde uit hoofde van onopzettelijke doding slechts dan veroordelen wanneer
hij met zekerheid vaststelt dat zonder het aan de beklaagde ten laste gelegde gebrek aan voorzorg
of voorzichtigheid, de dood zich niet zou hebben voorgedaan zoals zij zich concreet heeft
voorgedaan; de rechter oordeelt onaantastbaar over het al dan niet bestaan van het oorzakelijk
verband tussen de fout en de dood., maar het staat aan het Hof om na te gaan of hij uit de door
hem vastgestelde feiten wettig heeft afgeleid dat er al dan niet een oorzakelijk verband bestaat (1).
(1) Vgl. inzake onopzettelijke slagen en verwondingen Cass. 1 februari 2011, AR P.10.1354.N, AC
2011, nr. 96; Cass. 4 februari 2009, AR P.08.1466.F, AC 2009, nr. 91.

20 oktober 2015

P.2014.0763.N

AC nr. ...

- Wet tot bescherming van de maatschappij - Commissie en hoge commissie tot bescherming van
de maatschappij - Beoordeling of de geestestoestand van de geïnterneerde voldoende is
verbeterd - Gegevens die in aanmerking kunnen genomen worden
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De commissie tot bescherming van de maatschappij en de hoge commissie tot bescherming van de
maatschappij die uitspraak doen over een verzoek tot invrijheidsstelling, beoordelen onaantastbaar
in feite of de geestestoestand van de geïnterneerde voldoende verbeterd is en deze commissies
kunnen bij die beoordeling alle hen overgelegde gegevens in aanmerking nemen, zoals onder meer
deskundigenverslagen van geneesheren-psychiater of adviezen van psychosociale diensten of
justitieassistenten, zonder dat die verslagen of adviezen voor hen bindend zijn; de multidisciplinaire
samenstelling van deze commissies met telkens een magistraat of ere-magistraat, een geneesheer
en een advocaat, laat toe dat zij met kennis van zaken en zonder willekeur de geestestoestand van
een geïnterneerde beoordelen in overeenstemming met artikel 5.1.e EVRM (1). (1) Cass. 19 januari
1993, AR 7255, AC 1993, nr. 37.

13 oktober 2015

P.2015.0740.N

AC nr. ...

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
ALLERLEI
Allerlei - Aangestelde tolk - Feiten nuttig voor het onderzoek vernomen tijdens zijn
werkzaamheden - Mededeling aan de gerechtelijke of politionele overheid
Uit de omstandigheid alleen dat een tolk die door of namens de gerechtelijke overheid werd
aangesteld om in een bepaald opsporings- of gerechtelijk onderzoek te tolken, ter gelegenheid van
zijn werkzaamheden feiten verneemt die voor dat onderzoek nuttig zijn en die vervolgens meedeelt
aan de betrokken politionele of gerechtelijke overheid, volgt niet dat hij daardoor deelneemt aan
de opsporing en vervolging en hij niet langer als tolk in dit opsporings- of gerechtelijk onderzoek kan
optreden (1). (1) Vgl. Cass. 6 oktober 2009, AR P.09.0814.N, AC 2009, nr. 559 ivm. het
beroepsgeheim van de tolk.

20 oktober 2015

P.2015.0789.N

AC nr. ...

GERECHTELIJK ONDERZOEK
Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Verwijzingsbeschikking - Verzuim van de
voorgeschreven kennisgevingen
Het verzuim van de in artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering voorgeschreven kennisgevingen
tast de regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking slechts aan wanneer hierdoor het recht van
verdediging van een partij voor de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling in het
gedrang komt (1). (1) Zie Cass. 19 februari 2002, AR P.01.1715.N, AC 2002, nr. 121; Cass. 15 oktober
2002, AR P.02.0885.N, AC 2002, nr. 542.
- Artt. 127, § 2 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering
30 september 2015

P.2015.0802.F

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Allerlei - Raadkamer - Procedure tot onttrekking van de zaak aan de
onderzoeksrechter - Artikel 127, Wetboek van Strafvordering - Toepassingsgebied
De procedure tot onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter voor de raadkamer valt niet
binnen het toepassingsgebied van artikel 127 Wetboek van Strafvordering.

24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...
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Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Inverdenkinggestelde Geen schriftelijke conclusie - Verwijzingsbeschikking - Hoger beroep van de
inverdenkinggestelde - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Cassatieberoep van de
inverdenkinggestelde - Grief die betrekking heeft op het bericht om te verschijnen voor de
raadkamer - Ontvankelijkheid
Wanneer de grief volgens welke het bericht om te verschijnen de eiser slechts dertien dagen voor
de zitting van de raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging werd verzonden, niet
aan de kamer van inbeschuldigingstelling werd voorgelegd aangezien die grief niet bij schriftelijke
conclusie werd aangevoerd voor de raadkamer, kan hij ook niet voor het eerst voor het Hof van
Cassatie worden aangevoerd.
- Artt. 127, § 2 en 3, 131, § 1, 135, § 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering
30 september 2015

P.2015.0802.F

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Regelmatigheid van de procedure - Onderzoek - Kamer van
inbeschuldigingstelling
Uit artikel 235bis Wetboek van Strafvordering volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling de
regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure kan onderzoeken niet alleen bij de regeling van
de rechtspleging, maar ook in de andere gevallen waarin ze kennis neemt van de zaak; dit is het
geval wanneer de zaak bij haar aanhangig wordt gemaakt in hoger beroep tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter genomen met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van
Strafvordering (1). (1) Cass. 12 november 2013, AR P.13.0976.N, AC 2013, nr. 599.

3 november 2015

P.2014.1033.N

AC nr. ...

OPSPORINGSONDERZOEK
Opsporingsonderzoek - Opsporingshandelingen - Politie - Aanwijzingen over het plegen van een
misdrijf - Autonome informatievergaring en vaststellingen door polilieambtenaar - Verplichting
tot inlichten van de procureur des Konings
De in artikel 28bis, § 1, derde lid, Wetboek van Strafvordering vastgelegde regel dat het
opsporingsonderzoek wordt gevoerd onder de leiding en het gezag van de bevoegde procureur des
Konings belet niet dat overeenkomstig de artikelen 28bis, § 1, tweede lid, en 28ter, § 3, Wetboek
van Strafvordering en artikel 15 Wet Politieambt, de politiediensten die bij het vervullen van hun
opdrachten stoten op aanwijzingen van het plegen van een misdrijf, in het kader van hun algemene
opdracht van gerechtelijke politie autonoom kunnen optreden teneinde dit misdrijf op te sporen,
de bewijzen ervan te verzamelen, de daders ervan te vatten, aan te houden en ter beschikking te
stellen van de bevoegde overheid, op de wijze en in de vormen bepaald door de wet, op
voorwaarde dat zij de procureur des Konings over de gevoerde opsporingen op de hoogte brengen
binnen de termijn en op de wijze die deze bij richtlijn vaststelt; de verplichting de procureur des
Konings in te lichten, welke beoogt het gezag en de verantwoordelijkheid van deze magistraat met
betrekking tot het verloop van het door hem geleide onderzoek te verzekeren en bijgevolg de
efficiëntie ervan te waarborgen, is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven
(1). (1) Cass. 16 juni 2015, AR P.15.0599.N, AC 2015, nr. X; Cass. 21 augustus 2001, AR P.01.1203.F,
AC 2001, nr. 433; Cass. 27 juli 1999, AR P.99.1082.N, AC 1999, nr. 421.

20 oktober 2015

P.2015.0789.N

AC nr. ...

ONDERZOEKSGERECHTEN
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- Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging
Uit artikel 235bis Wetboek van Strafvordering volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling de
regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure kan onderzoeken niet alleen bij de regeling van
de rechtspleging, maar ook in de andere gevallen waarin ze kennis neemt van de zaak; dit is het
geval wanneer de zaak bij haar aanhangig wordt gemaakt in hoger beroep tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter genomen met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van
Strafvordering (1). (1) Cass. 12 november 2013, AR P.13.0976.N, AC 2013, nr. 599.

3 november 2015

P.2014.1033.N

AC nr. ...

- Regeling van de rechtspleging - Verwijzingsbeschikking - Verzuim van de voorgeschreven
kennisgevingen
Het verzuim van de in artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering voorgeschreven kennisgevingen
tast de regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking slechts aan wanneer hierdoor het recht van
verdediging van een partij voor de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling in het
gedrang komt (1). (1) Zie Cass. 19 februari 2002, AR P.01.1715.N, AC 2002, nr. 121; Cass. 15 oktober
2002, AR P.02.0885.N, AC 2002, nr. 542.
- Artt. 127, § 2 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering
30 september 2015

P.2015.0802.F

AC nr. ...

- Europees aanhoudingsbevel - Uitvoering in België - Onderzoeksgerechten - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Arrest over de uitvoerbaarverklaring - Cassatieberoep in de gevangenis
door de gedetineerde - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
20 oktober 2015

P.2015.1287.N

AC nr. ...

- Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Onregelmatige oproeping van de
inverdenkinggestelde - Beschikking tot verwijzing - Vonnisgerecht - Strafvordering Ontvankelijkheid
De onregelmatigheid van de oproeping van de inverdenkinggestelde voor de raadkamer, met het
oog op de regeling van de rechtspleging, is geen grond van nietigheid of niet-ontvankelijkheid van
de strafvordering die kan worden opgeworpen door het vonnisgerecht waar de zaak door verwijzing
op geldige wijze aanhangig is gemaakt (1). (1) Cass. 29 september 2010, AR P.10.0566.F, AC 2010,
nr. 559.

24 juni 2015

P.2014.1624.F

AC nr. ...

- Raadkamer - Beschikking tot onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - Interne
ordemaatregel
De beschikking van onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter is slechts een interne
ordemaatregel; aangezien ze geen uitspraak doet over enige betwisting in feite of in rechte, wordt
de zaak daarbij enkel aan de onderzoeksrechter onttrokken, niet om de zaak onmiddellijk aanhangig
te maken bij de onderzoeksrechter van een ander gerechtelijk arrondissement maar om de stukken
van het gerechtelijk onderzoek over te zenden aan het openbaar ministerie om te handelen zoals
het nuttig oordeelt.

24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...
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- Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Inverdenkinggestelde - Geen schriftelijke
conclusie - Verwijzingsbeschikking - Hoger beroep van de inverdenkinggestelde - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Arrest - Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Grief die
betrekking heeft op het bericht om te verschijnen voor de raadkamer - Ontvankelijkheid
Wanneer de grief volgens welke het bericht om te verschijnen de eiser slechts dertien dagen voor
de zitting van de raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging werd verzonden, niet
aan de kamer van inbeschuldigingstelling werd voorgelegd aangezien die grief niet bij schriftelijke
conclusie werd aangevoerd voor de raadkamer, kan hij ook niet voor het eerst voor het Hof van
Cassatie worden aangevoerd.
- Artt. 127, § 2 en 3, 131, § 1, 135, § 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering
30 september 2015

P.2015.0802.F

AC nr. ...

- Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Rechtsmacht - Omvang - Vernietiging van de verwijzingsbeschikking
Als appelrechter van de beslissingen van de raadkamer over de regeling van de rechtspleging
binnen de perken van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, kan de kamer van
inbeschuldigingstelling elke beslissing nemen die de raadkamer zelf kon nemen; indien het
onderzoeksgerecht in hoger beroep de beroepen verwijzingsbeschikking vernietigt en de zaak aan
zich trekt, houdt dit niet in dat het onderzoeksgerecht hierbij de procedure moet volgen die voor de
regeling van de rechtspleging van toepassing is voor de raadkamer.

10 november 2015

P.2014.1174.N

AC nr. ...

- Regeling van de procedure - Verzoek tot verwijzing naar een kamer met drie rechters - Kamer
van inbeschuldigingstelling - Artikel 91, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek Toepasselijkheid - Vernietiging van de verwijzingsbeschikking - Evocatie
Artikel 91, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek is enkel van toepassing op de oproeping om te
verschijnen voor de raadkamer zodat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet
overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, de partijen worden opgeroepen
conform het bepaalde in paragraaf drie, derde lid, van dat artikel; de omstandigheid dat de
mogelijkheid bestaat dat de kamer van inbeschuldigingstelling opnieuw uitspraak doet over de
regeling van de rechtspleging nadat zij de verwijzingsbeschikking van de raadkamer vernietigt en de
zaak aan zich trekt, doet hieraan geen afbreuk.

10 november 2015

P.2014.1174.N

AC nr. ...

- Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Wijze van aanhangigmaking
Overeenkomstig artikel 127, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering wordt de zaak voor de
regeling van de rechtspleging bij de raadkamer aanhangig gemaakt door de vordering van de
procureur des Konings en niet door de oproeping bedoeld in de tweede paragraaf van dat artikel
(1). (1) Zie: Cass. 4 april 2006, AR P.06.0120.N, AC 2006, nr. 198; Cass. 26 augustus 2003, AR
P.03.1009.Nbis, AC 2003, nr. 406.

10 november 2015

P.2014.1174.N

AC nr. ...

- Raadkamer - Procedure tot onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - Artikel 127,
Wetboek van Strafvordering - Toepassingsgebied

70/ 118

LiberCas

1/2016

De procedure tot onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter voor de raadkamer valt niet
binnen het toepassingsgebied van artikel 127 Wetboek van Strafvordering.

24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...

- Raadkamer - Beschikking tot onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - Artikel 12
Grondwet 1994 - Daad van vervolging
De beschikking van onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter is geen daad van vervolging
in de zin van artikel 12 van de Grondwet (1). (1) Zie GwH 12 februari 2015, nr. 19/2015, J.L.M.B.
2015, p. 1169, met opm. O. Michiels.
- Art. 12 Grondwet 1994
24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...

- Europees aanhoudingsbevel - Uitvoering in België - Onderzoeksgerechten - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Arrest over de uitvoerbaarverklaring - Cassatieberoep in de gevangenis
door de gedetineerde - Ontvankelijkheid
Het cassatieberoep ingesteld door een persoon die in België is gedetineerd in uitvoering van een
Europees aanhoudingsbevel zonder de tussenkomst van een advocaat en door middel van een
verklaring gedaan voor de directeur van de gevangenis of zijn gemachtigde is ontvankelijk (1)
(Impliciete oplossing). (1) Zie de concl. van het OM. Het Hof, in voltallige zitting, heeft, zonder
opgave van redenen, de zienswijze van het openbaar ministerie verworpen.

20 oktober 2015

P.2015.1287.N

AC nr. ...

- Beschikking of arrest van verwijzing - Zaak aanhangig gemaakt bij het vonnisgerecht Wettigheid van de beslissing van het onderzoeksgerecht - Bevoegdheid
De wet maakt de vonnisgerechten niet bevoegd om uitspraak te doen over de wettigheid van de
beslissingen van de onderzoeksgerechten (1). (1) Cass. 29 september 2010, AR P.10.0566.F, AC
2010, nr. 559.
24 juni 2015

P.2014.1624.F

AC nr. ...

- Raadkamer - Verwijzingsbeschikking - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling Vernietiging van de verwijzingsbeschikking - Evocatie - Kamer van inbeschuldigingstelling niet
gehouden door wat partijen voor de raadkamer hebben gevorderd - Gevolg - Bestaanbaarheid
met het recht van verdediging
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de verwijzingsbeschikking van de raadkamer
vernietigt en de zaak aan zich trekt om te oordelen over de verwijzingsvordering, is zij niet
gehouden door wat de partijen voor de raadkamer hebben gevorderd zodat het de
inverdenkinggestelde wiens verwijzing naar de correctionele rechtbank door het openbaar
ministerie wordt gevorderd, behoort alle nuttige verweermiddelen aan te voeren en verzoeken te
doen en, zo nodig, zijn voor de raadkamer aangevoerde verweermiddelen en gedane vorderingen
te herhalen; dit levert geen miskenning van het recht van verdediging op.

10 november 2015

P.2014.1174.N

AC nr. ...

- Regeling van de rechtspleging - Onregelmatige verwijzingsbeschikking - Hoger beroep - Doel
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Artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, dat de mogelijkheid biedt in hoger beroep op te
komen tegen een onregelmatige verwijzingsbeschikking, beoogt dat de onregelmatigheden kunnen
worden hersteld en niet doorwerken in de verdere rechtspleging (1). (1) Zie: Cass. 15 oktober 2002,
AR P.02.0885.N, AC 2002, nr. 542.

10 november 2015

P.2014.1174.N

AC nr. ...

- Raadkamer - Verwijzingsbeschikking - Nietigheid - Kamer van inbeschuldigingstelling - Evocatie
Wanneer de inverdenkinggestelde voor de kamer van inbeschuldigingstelling de nietigheid aanvoert
van de beschikking die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, en de appelrechters die
nietigheid uitspreken, moeten zij de zaak aan zich trekken overeenkomstig artikel 215 Wetboek van
Strafvordering, mits de vernietiging niet is gegrond op de onbevoegdheid van de eerste rechter of
het niet wettelijk geadieerd zijn (1). (1) Zie: Cass. 29 januari 2003, AR P.02.1368.F, AC 2003, nr. 64;
Cass. 3 september 2013, AR P.12.1645.N, AC 2013, nr. 416.

10 november 2015

P.2014.1174.N

AC nr. ...

- Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Uitwerking - Bevoegdheden van het vonnisgerecht
Een beschikking tot verwijzing maakt de grond van de zaak aanhangig bij de feitenrechter, voor
zover zij geen onwettigheid bevat inzake bevoegdheid; zij behoudt haar uitwerking zolang zij door
het Hof van Cassatie niet is vernietigd (1). (1) Cass. 29 september 2010, AR P.10.0566.F, AC 2010,
nr. 559.

24 juni 2015

P.2014.1624.F

AC nr. ...

ONDERZOEKSRECHTER
- Burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter - Proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling
De onderzoeksrechter stelt van de burgerlijkepartijstelling een proces-verbaal op waaruit onder
meer blijkt wie zich bij hem burgerlijke partij heeft gesteld en wie degene die verschenen is, heeft
vertegenwoordigd; uit de samenhang van de artikelen 63 en 66 Wetboek van Strafvordering volgt
dat indien ter gelegenheid van de burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter een
schriftelijke klacht werd neergelegd waarvan de inhoud niet of niet geheel overeenstemt met de
vermeldingen van het door de onderzoeksrechter opgestelde proces-verbaal van
burgerlijkepartijstelling, dit proces-verbaal de draagwijdte bepaalt van de burgerlijkepartijstelling
(1). (1) Cass. 12 november 2013, AR P.13.0976.N, AC 2013, nr. 599.

3 november 2015

P.2014.1033.N

AC nr. ...

- Raadkamer - Beschikking tot onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - Artikel 12
Grondwet 1994 - Daad van vervolging
De beschikking van onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter is geen daad van vervolging
in de zin van artikel 12 van de Grondwet (1). (1) Zie GwH 12 februari 2015, nr. 19/2015, J.L.M.B.
2015, p. 1169, met opm. O. Michiels.
- Art. 12 Grondwet 1994
24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...
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- Raadkamer - Beschikking tot onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - Interne
ordemaatregel
De beschikking van onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter is slechts een interne
ordemaatregel; aangezien ze geen uitspraak doet over enige betwisting in feite of in rechte, wordt
de zaak daarbij enkel aan de onderzoeksrechter onttrokken, niet om de zaak onmiddellijk aanhangig
te maken bij de onderzoeksrechter van een ander gerechtelijk arrondissement maar om de stukken
van het gerechtelijk onderzoek over te zenden aan het openbaar ministerie om te handelen zoals
het nuttig oordeelt.

24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...

- Raadkamer - Procedure tot onttrekking - Artikel 127, Wetboek van Strafvordering Toepassingsgebied
De procedure tot onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter voor de raadkamer valt niet
binnen het toepassingsgebied van artikel 127 Wetboek van Strafvordering.

24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
- Bedrieglijke verarming door de schuldenaar - Vergoeding schuldeiser - Niet-tegenwerpelijkheid
overdracht - Onsplitsbaarheid van het geschil
De vordering ingesteld door de schuldeiser op grond van artikel 1167 Burgerlijk Wetboek tegen de
derde verkrijger, strekkende tot de niet-tegenwerpelijkheid aan de schuldeiser van de overdracht
van een onroerend goed, verricht door de schuldenaar aan de derde, betreft geen onsplitsbaar
geschil; het is bijgevolg niet noodzakelijk om de schuldenaar of diens rechtsopvolgers in het geding
te betrekken, opdat de pauliaanse vordering ontvankelijk zou zijn (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 1167 Burgerlijk Wetboek
29 oktober 2015

C.2015.0060.N

AC nr. ...

- Bedrieglijke verarming door de schuldenaar - Vergoeding schuldeiser - Niet-tegenwerpelijkheid
overdracht - Onsplitsbaarheid van het geschil
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
29 oktober 2015

C.2015.0060.N

AC nr. ...

ONTEIGENING TEN ALGEMENE NUTTE
- Onteigening bij hoogdringende omstandigheden - Onteigeningsmachtiging - Motivering Inhoud
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De redenen om toepassing te maken van de uitzonderingsprocedure van de onteigening bij
hoogdringende omstandigheden voorzien door de Onteigeningswet 1962, die een geringere
rechtsbescherming biedt dan de gewone onteigeningsprocedure bij toepassing van de
Onteigeningwet 1835 en de onteigeningswet van 27 mei 1870, moeten ingevolge de formele
motiveringsplicht op grond van de Wet Motivering Bestuurshandelingen opgenomen zijn in de
onteigeningsmachtiging zelf (1); de vraag of de onteigening het algemeen nut beoogt staat hierbij
los van de vraag of de onteigening hoogdringend is; de onteigeningsmachtiging moet de gegevens
vermelden die de noodzaak om de goederen onmiddellijk in bezit te nemen redelijk verantwoorden
(2). (1) RvS 15 april 2013, nr. 223.150, MIEKE WILLEMS e.a. t. VLAAMS GEWEST. (2) RvS 11 april
2012, nr. 218.855, N.V. GEYSEN HANDELSONDERNEMING en N.V. VEJOPIROX t. VLAAMS GEWEST.
- Artt. 2 en 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
- Art. 1 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de
onteigeningen ten algemenen nutte
12 november 2015

C.2013.0257.N

AC nr. ...

OPENBAAR MINISTERIE
- Strafzaken - Verstekvonnis - Beklaagde uit het bevolkingsregister geschrapt - Beklaagde heeft
verklaard België te verlaten om zich in een andere Staat te vestigen - Zonder opgave van adres Betekening van het vonnis aan de procureur des Konings - Geldigheid
Wanneer de beklaagde uit het bevolkingsregister is geschrapt na te hebben verklaard dat hij België
verlaat om zich, zonder verdere uitleg, in een andere Staat te vestigen, hoeft het openbaar
ministerie zijn nieuw adres in het buitenland niet op te zoeken, ter betekening van het jegens hem
bij verstek gewezen vonnis (1). (1) Zie Cass. 4 maart 2008, AR P.07.1782.N, AC 2008, nr. 154.
- Art. 40, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
24 juni 2015

P.2014.1624.F

AC nr. ...

- Rechtbanken - Strafzaken - Debatten gesloten - Zaak in beraad genomen - Zitting van de
uitspraak - Uitstel van de uitspraak naar een latere zitting - Magistraat van het openbaar
ministerie - Functie
De magistraat die het ambt van openbaar ministerie bekleedt, oefent de strafvordering niet uit
wanneer hij een zitting bijwoont waarop de rechter, nadat het debat gesloten werd, de uitspraak
van zijn beslissing naar een latere zitting uitstelt; de aanwezigheid van die magistraat op de
openbare terechtzitting is onontbeerlijk voor de geldige samenstelling van elk strafrechtelijk college
en is uitsluitend bedoeld om over de regelmatigheid van de dienst van de hoven en rechtbanken te
waken.
- Art. 140 Gerechtelijk Wetboek
30 september 2015

P.2015.0630.F

AC nr. ...

- Parket van het hof van beroep - Uitoefening van het ambt van openbaar ministerie Hiërarchisch gezag
Een substituut-procureur-generaal heeft geen enkel hiërarchisch gezag over een eerste substituutprocureur des Konings met opdracht om het ambt van openbaar ministerie uit te oefenen bij het
parket van het hof van beroep.
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P.2015.0630.F

AC nr. ...

OPENBARE DIENST
- Ambtenaar - Arbeidsovereenkomst - Einde - Wet Motivering Bestuurshandelingen Toepasselijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.
12 oktober 2015

S.2013.0026.N

AC nr. ...

- Ambtenaar - Arbeidsovereenkomst - Einde - Wet Motivering Bestuurshandelingen Toepasselijkheid
Zoals de wetsgeschiedenis aangeeft, volgt uit de artikelen 1 en 2 Wet Motivering
Bestuurshandelingen niet dat een administratieve overheid die een werknemer ervan in kennis stelt
dat zij de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst beëindigt, verplicht is dit ontslag uitdrukkelijk
te motiveren (1). (1) Zie concl. OM.

12 oktober 2015

S.2013.0026.N

AC nr. ...

- Ambtenaar - Arbeidsovereenkomst - Einde - Beginselen van behoorlijk bestuur - Hoorplicht Toepasselijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.
12 oktober 2015

S.2013.0026.N

AC nr. ...

- Ambtenaar - Arbeidsovereenkomst - Einde - Beginselen van behoorlijk bestuur - Hoorplicht Toepasselijkheid
De regeling inzake de beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur waarin de
artikelen 32, 3°, 27, §1, eerste lid en 39, §1, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet voorzien,
verplicht een werkgever niet om een werknemer te horen alvorens over te gaan tot diens ontslag;
aan die regeling die overeenkomstig artikel 1, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet ook de
overeenkomsten beheerst van de werknemers tewerkgesteld door de gemeenten en wier toestand
niet statutair geregeld is, kan geen afbreuk worden gedaan op grond van een algemeen beginsel
van behoorlijk bestuur (1)(2). (1) Zie concl. OM. (2) Artikel 39, §1, eerste lid
Arbeidsovereenkomstenwet zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 26 december 2013,
artt. 14, 1° en 27, 1°.

12 oktober 2015

S.2013.0026.N

AC nr. ...

OPENBARE ORDE
- Rechtbanken - Strafzaken - Bevoegdheidsregels - Recht om zijn rechter te kiezen
In strafzaken zijn de regels inzake bevoegdheid van openbare orde zodat de rechtzoekende zijn
rechter slechts kan kiezen voor zover de wet dit toelaat.

24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...
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OVEREENKOMST
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Commerciële
samenwerkingsovereenkomst - Nietigheid
Voormeld artikel 5 van de wet van 19 december 2005 vereist enkel dat de nietigheid van de
commerciële samenwerkingsovereenkomst wordt ingeroepen binnen de bepaalde termijn en niet
dat binnen die termijn een vordering in nietigverklaring wordt ingesteld (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 5 Wet 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële
samenwerkingsovereenkomsten
17 september 2015

C.2014.0188.N

AC nr. ...

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Commerciële
samenwerkingsovereenkomst - Nietigheid
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
17 september 2015

C.2014.0188.N

AC nr. ...

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Commerciële
samenwerkingsovereenkomst - Nietigheid - Termijn
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
17 september 2015

C.2014.0188.N

AC nr. ...

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Commerciële
samenwerkingsovereenkomst - Nietigheid - Termijn
Krachtens artikel 5 van de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij
commerciële samenwerkingsovereenkomsten, zoals hier van toepassing, kan de persoon die het
recht verkrijgt, de nietigheid van de commerciële samenwerkings- overeenkomst inroepen binnen
twee jaar na het sluiten van de overeenkomst; uit deze bepaling volgt dat vóór het verstrijken van
deze termijn geen bevestiging van de nietigheid kan worden afgeleid uit de loutere uitvoering van
de overeenkomst met kennis van zaken (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 5 Wet 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële
samenwerkingsovereenkomsten
17 september 2015

C.2014.0188.N

AC nr. ...

C.2014.0431.F

AC nr. ...

UITLEGGING
Uitlegging - Twijfel
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
6 november 2015

Uitlegging - Twijfel
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Artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek is enkel van toepassing wanneer de rechter niet met
zekerheid de zin of de draagwijdte van het verdrag kan vaststellen aan de hand van de gegevens
binnen en buiten de akte die hem zijn voorgelegd (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. … .
- Art. 1162 Burgerlijk Wetboek
6 november 2015

C.2014.0431.F

AC nr. ...

VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING)
Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Aannemingsovereenkomst - Overeengekomen vergoeding
bij eenzijdige beëindiging - Gezamenlijke fout van de bouwheer en van de aannemer Bevoegdheid van de rechter
Wanneer een clausule van een aannemingsovereenkomst, die een modaliteit is van artikel 1794 van
het Burgerlijk Wetboek, kan worden uitgelegd als een contractueel beding dat voorziet in de
betaling van een geldsom als tegenprestatie voor de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te
beëindigen, kan de rechter, die het bestaan van een gezamenlijke fout van de bouwheer en van de
aannemer vaststelt, de vergoeding niet wegens een gedeelde aansprakelijkheid verminderen.
- Artt. 1134, eerste lid, en 1794 Burgerlijk Wetboek
11 september 2015

C.2014.0278.F

AC nr. ...

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Verkoper - Levering - Laattijdige uitvoering Schadevergoeding
Uit de artikelen 1147, 1610 en 1611 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de verkoper tot
schadevergoeding is gehouden wegens de laattijdige uitvoering van zijn verplichting tot levering, in
alle gevallen waarin niet is aangetoond dat de vertraging het gevolg is van een vreemde oorzaak die
hem niet kan worden toegerekend.
- Artt. 1147, 1610 en 1611 Burgerlijk Wetboek
30 oktober 2015

C.2014.0296.F

AC nr. ...

PAND
- Pandhoudende schuldeiser - Zakelijk bezitsrecht - Tegenstelbaarheid - Pandgever geen eigenaar
van het in pand gegeven goed - Toepasselijkheid
De schuldeiser aan wie een lichamelijke roerende zaak in pand is gegeven, kan zich zoals elke
bezitter beroepen op artikel 2279 Burgerlijk Wetboek, krachtens hetwelk bezit geldt als titel; dit
geldt ook wanneer de pandgever niet de eigenaar is van het in pand gegeven goed, voor zover de
pandhoudende schuldeiser te goeder trouw is, dit wil zeggen dat hij kan geloven in de wettigheid
van de rechten van de overdrager (1). (1) Zie: Cass. 10 oktober 2007, AR P.07.0210.F, AC 2007, nr.
469 met concl. van advocaat-generaal VANDERMEERSCH.

29 september 2015

P.2014.1169.N

AC nr. ...

PAULIAANSE RECHTSVORDERING
- Bedrieglijke verarming door de schuldenaar - Vergoeding schuldeiser - Niet-tegenwerpelijkheid
overdracht - Onsplitsbaarheid van het geschil
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Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
29 oktober 2015

C.2015.0060.N

AC nr. ...

- Bedrieglijke verarming door de schuldenaar - Vergoeding schuldeiser - Niet-tegenwerpelijkheid
overdracht - Onsplitsbaarheid van het geschil
De vordering ingesteld door de schuldeiser op grond van artikel 1167 Burgerlijk Wetboek tegen de
derde verkrijger, strekkende tot de niet-tegenwerpelijkheid aan de schuldeiser van de overdracht
van een onroerend goed, verricht door de schuldenaar aan de derde, betreft geen onsplitsbaar
geschil; het is bijgevolg niet noodzakelijk om de schuldenaar of diens rechtsopvolgers in het geding
te betrekken, opdat de pauliaanse vordering ontvankelijk zou zijn (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 1167 Burgerlijk Wetboek
29 oktober 2015

C.2015.0060.N

AC nr. ...

PENSIOEN
GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN
Gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Bedrag - Berekening - Aanvrager die samenwoont met
een meerderjarige afstammeling die geen recht heeft op kinderbijslag
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 september 2015

S.2014.0105.F

AC nr. ...

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Bedrag - Berekening - Aanvrager die samenwoont met
een meerderjarige afstammeling die geen recht heeft op kinderbijslag
Wanneer de aanvrager samenwoont met een meerderjarige afstammeling die geen recht heeft op
kinderbijslag en die bijgevolg niet geacht wordt dezelfde hoofdverblijfplaats met hem te delen,
worden de bestaansmiddelen van die afstammeling niet in aanmerking genomen voor de
berekening van de inkomensgarantie en wordt hijzelf niet opgenomen in het aantal personen
waardoor het totaal van de bestaansmiddelen en pensioenen, bedoeld bij artikel 7, § 2, eerste lid,
wet 22 maart 2001 gedeeld wordt (1). (1) Zie de concl. OM in Pas. nr. ...
- Art. 1 KB 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid,
van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen
- Art. 7, § 1, tweede, derde en vierde lid, en § 2 Wet 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor
ouderen
- Art. 6, § 2, eerste, tweede en derde lid Wet 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen

21 september 2015

S.2014.0105.F

AC nr. ...

POLITIE
- Onderzoek in strafzaken - Opsporingsonderzoek - Opsporingshandelingen - Aanwijzingen over
het plegen van een misdrijf - Autonome informatievergaring en vaststellingen door
polilieambtenaar - Verplichting tot inlichten van de procureur des Konings
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De in artikel 28bis, § 1, derde lid, Wetboek van Strafvordering vastgelegde regel dat het
opsporingsonderzoek wordt gevoerd onder de leiding en het gezag van de bevoegde procureur des
Konings belet niet dat overeenkomstig de artikelen 28bis, § 1, tweede lid, en 28ter, § 3, Wetboek
van Strafvordering en artikel 15 Wet Politieambt, de politiediensten die bij het vervullen van hun
opdrachten stoten op aanwijzingen van het plegen van een misdrijf, in het kader van hun algemene
opdracht van gerechtelijke politie autonoom kunnen optreden teneinde dit misdrijf op te sporen,
de bewijzen ervan te verzamelen, de daders ervan te vatten, aan te houden en ter beschikking te
stellen van de bevoegde overheid, op de wijze en in de vormen bepaald door de wet, op
voorwaarde dat zij de procureur des Konings over de gevoerde opsporingen op de hoogte brengen
binnen de termijn en op de wijze die deze bij richtlijn vaststelt; de verplichting de procureur des
Konings in te lichten, welke beoogt het gezag en de verantwoordelijkheid van deze magistraat met
betrekking tot het verloop van het door hem geleide onderzoek te verzekeren en bijgevolg de
efficiëntie ervan te waarborgen, is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven
(1). (1) Cass. 16 juni 2015, AR P.15.0599.N, AC 2015, nr. X; Cass. 21 augustus 2001, AR P.01.1203.F,
AC 2001, nr. 433; Cass. 27 juli 1999, AR P.99.1082.N, AC 1999, nr. 421.

20 oktober 2015

P.2015.0789.N

AC nr. ...

- Politieambtenaar - Beroepsgeheim - Mededeling van gegevens aan persoon betrokken bij
feiten voorwerp van een PV of een door de politie opgestelde melding - Toepassing
Het enkele feit dat een persoon betrokken is bij feiten voorwerp van een proces-verbaal of een
door de politie opgestelde melding houdt niet in dat een politieambtenaar, zonder schending van
zijn beroepsgeheim, aan die persoon het nummer, de datum, een beknopte beschrijving, een
plaats, een straat en een huisnummer met betrekking tot het proces-verbaal of de melding mag
meedelen.

6 oktober 2015

P.2015.0558.N

AC nr. ...

PREJUDICIEEL GESCHIL
- Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof - Geen uitlegging van de betrokken bepaling
door het Hof
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
8 oktober 2015

C.2014.0495.N

AC nr. ...

- Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof - Geen uitlegging van de betrokken bepaling
door het Hof
Er is geen aanleiding om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof wanneer het
Hof niet toekomt aan een uitlegging van de betrokken bepaling (1). (1) Zie concl. OM.
8 oktober 2015

C.2014.0495.N

AC nr. ...

RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN
Strafzaken - Cassatieberoep - Vormen - Mededeling van de memorie - Verplichting Draagwijdte - Vrijwaring recht van verdediging van de verweerder
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Artikel 429 Wetboek van Strafvordering legt op dat de memorie wordt meegedeeld, teneinde het
recht van verdediging van de verweerder te vrijwaren.
- Art. 429 Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0451.F

AC nr. ...

Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek - Recht van de
partijen om de deskundige op de rechtszitting onder eed te horen - Beoordeling door de rechter Criteria
Er bestaat geen absoluut recht voor de partijen om de deskundige die een niet-tegensprekelijk
deskundigenverslag heeft opgesteld onder eed te ondervragen op de rechtszitting; het staat aan de
vonnisrechter om onder meer rekening houdend met de aard en de inhoud van het niettegensprekelijk deskundigenverslag, de aard, de inhoud en het onderbouwd zijn van de daarop door
de partijen geformuleerde kritieken en het al dan niet beslissend of doorslaggevend karakter van
het niet-tegensprekelijk deskundigenverslag bij de bewijslevering te oordelen of de tegenspraak
voldoende is gewaarborgd door de mogelijkheid voor de partijen om dit verslag te bekritiseren
zonder dat het noodzakelijk is de deskundige op de rechtszitting onder eed te horen (1). (1) EHRM,
15 december 2011, Al-Khawaja en Tahery t./ Verenigd Koninkrijk.
- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
13 oktober 2015

P.2015.0769.N

AC nr. ...

Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek - Recht van de
partijen om de deskundige op de rechtszitting onder eed te horen
Er bestaat geen absoluut recht voor de partijen om de deskundige die een niet-tegensprekelijk
deskundigenverslag heeft opgesteld onder eed te ondervragen op de rechtszitting; het staat aan de
vonnisrechter om onder meer rekening houdend met de aard en de inhoud van het niettegensprekelijk deskundigenverslag, de aard, de inhoud en het onderbouwd zijn van de daarop door
de partijen geformuleerde kritieken en het al dan niet beslissend of doorslaggevend karakter van
het niet-tegensprekelijk deskundigenverslag bij de bewijslevering te oordelen of de tegenspraak
voldoende is gewaarborgd door de mogelijkheid voor de partijen om dit verslag te bekritiseren
zonder dat het noodzakelijk is de deskundige op de rechtszitting onder eed te horen (1). (1) EHRM,
15 december 2011, Al-Khawaja en Tahery t./ Verenigd Koninkrijk.
- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

13 oktober 2015

P.2015.0769.N

AC nr. ...

Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek - Aanwending
bij schuldbeoordeling - Compenserende maatregelen
Het in aanmerking nemen van een tijdens het gerechtelijk onderzoek niet op tegenspraak
uitgevoerd deskundigenonderzoek bij de schuldbeoordeling miskent als dusdanig niet het recht op
een eerlijk proces en het recht van verdediging van de partijen; deze rechten worden gewaarborgd
door de mogelijkheid van de partijen om het verslag van dat deskundigenonderzoek tijdens het
debat voor de vonnisrechter te bespreken en te bekritiseren en de deskundige ter rechtszitting op
te roepen (1). (1) Cass. 10 januari 2012, AR P.11.0117.N, NC 2012, p. 383 met noot HUYBRECHTS, L.
- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
13 oktober 2015

P.2015.0769.N

AC nr. ...

Strafzaken - Voeging van een ander strafdossier - Onaantastbare beoordeling door de
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feitenrechter
De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar in feite over de noodzaak, het nut of de
raadzaamheid van een door een partij gedaan verzoek tot het laten voegen bij het strafdossier van
een ander strafdossier; hij kan hierbij in aanmerking nemen of de partij aannemelijk maakt dat die
voeging noodzakelijk is voor het recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces (1). (1)
Cass. 1 april 2014, AR P. 13.1957.N, AC 2014, nr. 255.

15 september 2015

P.2015.0583.N

AC nr. ...

Strafzaken - Kwalificatiewijziging - Kennisgeving - Kwalificatiewijziging gevorderd door het
openbaar ministerie
Elke rechter heeft de plicht aan de bij hem aanhangig gemaakte feiten de juiste kwalificatie te
geven, onder de dubbele voorwaarde dat de kwalificatiewijziging niet tot gevolg mag hebben dat hij
zich inlaat met andere feiten dan die welke bij hem aanhangig waren en dat het recht van
verdediging wordt gerespecteerd; indien het openbaar ministerie een kwalificatiewijziging vordert,
zijn de partijen door die vordering in kennis gesteld van de mogelijkheid dat de rechter die wijziging
zal aannemen en dienen zij er bij hun verdediging rekening mee te houden; het recht van
verdediging vereist in een dergelijk geval niet dat de partijen uitdrukkelijk worden uitgenodigd zich
over de gevorderde wijziging te verdedigen (1). (1) Zie Cass. 27 mei 2014, AR P.12.1265.N, AC 2014,
nr. 379; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 925-926, nr.
2173-2174.

6 oktober 2015

P.2015.0558.N

AC nr. ...

Strafzaken - Kwalificatiewijziging - Kennisgeving
Elke rechter heeft de plicht aan de bij hem aanhangig gemaakte feiten de juiste kwalificatie te
geven, onder de dubbele voorwaarde dat de kwalificatiewijziging niet tot gevolg mag hebben dat hij
zich inlaat met andere feiten dan die welke bij hem aanhangig waren en dat het recht van
verdediging wordt gerespecteerd; indien het openbaar ministerie een kwalificatiewijziging vordert,
zijn de partijen door die vordering in kennis gesteld van de mogelijkheid dat de rechter die wijziging
zal aannemen en dienen zij er bij hun verdediging rekening mee te houden; het recht van
verdediging vereist in een dergelijk geval niet dat de partijen uitdrukkelijk worden uitgenodigd zich
over de gevorderde wijziging te verdedigen (1). (1) Zie Cass. 27 mei 2014, AR P.12.1265.N, AC 2014,
nr. 379; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 925-926, nr.
2173-2174.

6 oktober 2015

P.2015.0558.N

AC nr. ...

Strafzaken - Heromschrijving feit door eerste rechter - Hoger beroep - Veroordeling door
appelrechter voor feit zoals oorspronkelijk omschreven in de akte van aanhangigmaking bij
eerste rechter
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De appelrechter is zoals elke rechter verplicht aan het bij hem aanhangige feit de juiste kwalificatie
te geven en hij kan spijts een door de eerste rechter aangenomen heromschrijving de beklaagde
veroordelen voor het feit zoals oorspronkelijk omschreven in de akte van aanhangigmaking bij de
eerste rechter; aangezien de beklaagde kennis heeft van deze oorspronkelijke omschrijving moet de
appelrechter hem daarover niet verwittigen en aangezien het aanhangig gemaakte feit niet werd
heromschreven, moet de appelrechter niet vaststellen dat na heromschrijving nog steeds hetzelfde
feit wordt beoordeeld; dit alles miskent niet de devolutieve werking van het hoger beroep (1). (1)
Zie Cass. 28 oktober 1963, Pas. 1964, I, 220; Cass. 20 januari 1964, Pas. 1964, I, 541; R.
VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 921, nr. 1836.

6 oktober 2015

P.2014.0632.N

AC nr. ...

Strafzaken - Rechtbanken - Ordemaatregel - Oproeping van de rechtzoekende
Geen enkele wetsbepaling verbiedt om een ordemaatregel te nemen zonder de rechtzoekende op
te roepen.
24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...

Strafzaken - Inverdenkinggestelde - Regeling van de rechtspleging - Recht op een dubbele aanleg
Artikel 6 EVRM noch het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht van
verdediging verlenen aan de inverdenkinggestelde het recht op een behandeling van de regeling
van de rechtspleging in een tweede aanleg.

10 november 2015

P.2014.1174.N

AC nr. ...

Strafzaken - Raadkamer - Verwijzingsbeschikking - Hoger beroep - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Vernietiging van de verwijzingsbeschikking - Evocatie - Kamer van
inbeschuldigingstelling niet gehouden door wat partijen voor de raadkamer hebben gevorderd
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de verwijzingsbeschikking van de raadkamer
vernietigt en de zaak aan zich trekt om te oordelen over de verwijzingsvordering, is zij niet
gehouden door wat de partijen voor de raadkamer hebben gevorderd zodat het de
inverdenkinggestelde wiens verwijzing naar de correctionele rechtbank door het openbaar
ministerie wordt gevorderd, behoort alle nuttige verweermiddelen aan te voeren en verzoeken te
doen en, zo nodig, zijn voor de raadkamer aangevoerde verweermiddelen en gedane vorderingen
te herhalen; dit levert geen miskenning van het recht van verdediging op.

10 november 2015

P.2014.1174.N

AC nr. ...

Strafzaken - Heromschrijving feit door eerste rechter - Hoger beroep - Veroordeling door
appelrechter voor feit zoals oorspronkelijk omschreven in de akte van aanhangigmaking bij
eerste rechter
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De appelrechter is zoals elke rechter verplicht aan het bij hem aanhangige feit de juiste kwalificatie
te geven en hij kan spijts een door de eerste rechter aangenomen heromschrijving de beklaagde
veroordelen voor het feit zoals oorspronkelijk omschreven in de akte van aanhangigmaking bij de
eerste rechter; aangezien de beklaagde kennis heeft van deze oorspronkelijke omschrijving moet de
appelrechter hem daarover niet verwittigen en aangezien het aanhangig gemaakte feit niet werd
heromschreven, moet de appelrechter niet vaststellen dat na heromschrijving nog steeds hetzelfde
feit wordt beoordeeld; dit alles miskent niet de devolutieve werking van het hoger beroep (1). (1)
Zie Cass. 28 oktober 1963, Pas. 1964, I, 220; Cass. 20 januari 1964, Pas. 1964, I, 541; R.
VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 921, nr. 1836.

6 oktober 2015

P.2014.0632.N

AC nr. ...

Strafzaken - Recht op bijstand van een advocaat - Draagwijdte - Miskenning
Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn in de regel geschaad wanneer een
van zijn vrijheid beroofde verdachte verklaringen aflegt tijdens een politieverhoor zonder
mogelijkheid van bijstand van een advocaat, maar deze omstandigheid heeft nochtans niet
automatisch voor gevolg dat het definitief onmogelijk is om de zaak van een verdachte op eerlijke
wijze te behandelen, zodat wanneer er kennelijk geen misbruik of dwang is gebruikt en de
beklaagde zich op het ogenblik van het verhoor en tijdens het onderzoek niet in een bijzonder
kwetsbare positie bevond, of aan die positie op een daadwerkelijke en passende wijze is
geremedieerd, het eerlijke karakter van het proces gevrijwaard blijft; het feit dat de Belgische
wetgeving ten tijde van het gerechtelijk onderzoek niet voorzag in de bijstand van een advocaat
tijdens het verhoor door de politiediensten en de onderzoeksrechter voorafgaand aan de
vrijheidsberoving, dient te worden beoordeeld in het licht van het geheel der wettelijke waarborgen
die diezelfde wetgeving de beklaagde of de beschuldigde biedt ter vrijwaring van zijn recht van
verdediging en zijn recht op een eerlijk proces, waarbij de korte duur van de grondwettelijke
termijn van de vrijheidsberoving, de vormvereisten die bij artikel 47bis Wetboek van Strafvordering
voor het verhoor van de verdachte zijn opgelegd, de onmiddellijke overhandiging aan de verdachte,
op het ogenblik van de betekening van het bevel tot aanhouding, van alle in de artikelen 16, §7, en
18, §2, Voorlopige Hechteniswet bedoelde stukken, het recht van de verdachte om daarop
onmiddellijk vrij verkeer te hebben met zijn advocaat overeenkomstig artikel 20, §§1 en 5, van de
voormelde wet, de inzage van het dossier alvorens voor het onderzoeksgerecht te verschijnen,
zoals dat in artikel 21, §3, is geregeld, alsook de rechten die met name in de artikelen 61ter,
61quater, 61quinquies, 127, 135, 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering zijn bedoeld, de inzage
van het dossier en het vrij verkeer van de beklaagde met zijn advocaat tijdens de procedure voor de
vonnisrechter, in hun geheel daadwerkelijke en passende remedies zijn op de afwezigheid van
bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor, aangezien zij de beklaagde of de beschuldigde
immers toelaten zijn recht van verdediging over het hele verloop van het strafproces ten volle uit te
oefenen en ze derhalve zijn recht op een eerlijk proces waarborgen (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden

15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

Strafzaken - Recht op bijstand van een advocaat - Draagwijdte - Miskenning
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

RECHTBANKEN
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BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Algemeen - Expertisemaatregel - Hoger beroep - Bevestiging
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
7 september 2015

C.2014.0226.F

AC nr. ...

STRAFZAKEN
Strafzaken - Strafvordering - Aanhangigmaking - Kwalificatie - Wijziging
Elke rechter heeft de plicht aan de bij hem aanhangig gemaakte feiten de juiste kwalificatie te
geven, onder de dubbele voorwaarde dat de kwalificatiewijziging niet tot gevolg mag hebben dat hij
zich inlaat met andere feiten dan die welke bij hem aanhangig waren en dat het recht van
verdediging wordt gerespecteerd; indien het openbaar ministerie een kwalificatiewijziging vordert,
zijn de partijen door die vordering in kennis gesteld van de mogelijkheid dat de rechter die wijziging
zal aannemen en dienen zij er bij hun verdediging rekening mee te houden; het recht van
verdediging vereist in een dergelijk geval niet dat de partijen uitdrukkelijk worden uitgenodigd zich
over de gevorderde wijziging te verdedigen (1). (1) Zie Cass. 27 mei 2014, AR P.12.1265.N, AC 2014,
nr. 379; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 925-926, nr.
2173-2174.

6 oktober 2015

P.2015.0558.N

AC nr. ...

Strafzaken - Allerlei - Vonnissen en arresten - Zitting van de uitspraak - Aanwezigheid van een
magistraat die niet heeft deelgenomen aan de beraadslaging over de beslissing - Onpartijdigheid
van het rechtscollege
Artikel 782bis Gerechtelijk Wetboek verplicht noch verbiedt dat een vonnis of arrest uitgesproken
wordt door alle magistraten die tijdens de zitting van de uitspraak zitting hebben; daaruit volgt dat
de loutere aanwezigheid in de rechtbank op de dag van die zitting van een magistraat die niet heeft
deelgenomen aan de beraadslaging over de beslissing, niet van die aard is een gewettigde
verdenking met betrekking tot de onpartijdigheid van het rechtscollege te doen ontstaan in de
geesten van de partijen of derden.
- Art. 782bis Gerechtelijk Wetboek
- Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
30 september 2015

P.2015.0630.F

AC nr. ...

Strafzaken - Allerlei - Debatten gesloten - Zaak in beraad genomen - Zitting van de uitspraak Uitstel van de uitspraak naar een latere zitting - Magistraat van het openbaar ministerie - Functie
De magistraat die het ambt van openbaar ministerie bekleedt, oefent de strafvordering niet uit
wanneer hij een zitting bijwoont waarop de rechter, nadat het debat gesloten werd, de uitspraak
van zijn beslissing naar een latere zitting uitstelt; de aanwezigheid van die magistraat op de
openbare terechtzitting is onontbeerlijk voor de geldige samenstelling van elk strafrechtelijk college
en is uitsluitend bedoeld om over de regelmatigheid van de dienst van de hoven en rechtbanken te
waken.
- Art. 140 Gerechtelijk Wetboek
30 september 2015

P.2015.0630.F

AC nr. ...

Strafzaken - Algemeen - Ordemaatregel - Wettigheidsvoorwaarde - Instemming van partijen Artikel 13, Grondwet 1994
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Artikel 13 Grondwet zegt niet dat een ordemaatregel met instemming van de partijen moet worden
genomen.
- Art. 13 Grondwet 1994
24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...

Strafzaken - Strafvordering - Aanhangigmaking - Kwalificatie - Wijziging - Kennisgeving
Elke rechter heeft de plicht aan de bij hem aanhangig gemaakte feiten de juiste kwalificatie te
geven, onder de dubbele voorwaarde dat de kwalificatiewijziging niet tot gevolg mag hebben dat hij
zich inlaat met andere feiten dan die welke bij hem aanhangig waren en dat het recht van
verdediging wordt gerespecteerd; indien het openbaar ministerie een kwalificatiewijziging vordert,
zijn de partijen door die vordering in kennis gesteld van de mogelijkheid dat de rechter die wijziging
zal aannemen en dienen zij er bij hun verdediging rekening mee te houden; het recht van
verdediging vereist in een dergelijk geval niet dat de partijen uitdrukkelijk worden uitgenodigd zich
over de gevorderde wijziging te verdedigen (1). (1) Zie Cass. 27 mei 2014, AR P.12.1265.N, AC 2014,
nr. 379; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 925-926, nr.
2173-2174.

6 oktober 2015

P.2015.0558.N

AC nr. ...

Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheidsregels - Openbare orde - Gevolg - Recht om zijn rechter te
kiezen
In strafzaken zijn de regels inzake bevoegdheid van openbare orde zodat de rechtzoekende zijn
rechter slechts kan kiezen voor zover de wet dit toelaat.
24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...

Strafzaken - Algemeen - Ordemaatregel - Recht van verdediging - Oproeping van de
rechtzoekende
Geen enkele wetsbepaling verbiedt om een ordemaatregel te nemen zonder de rechtzoekende op
te roepen.
24 juni 2015

P.2015.0455.F

AC nr. ...

Strafzaken - Strafvordering - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Onregelmatige
oproeping van de inverdenkinggestelde - Beschikking tot verwijzing - Vonnisgerecht Ontvankelijkheid van de strafvordering
De onregelmatigheid van de oproeping van de inverdenkinggestelde voor de raadkamer, met het
oog op de regeling van de rechtspleging, is geen grond van nietigheid of niet-ontvankelijkheid van
de strafvordering die kan worden opgeworpen door het vonnisgerecht waar de zaak door verwijzing
op geldige wijze aanhangig is gemaakt (1). (1) Cass. 29 september 2010, AR P.10.0566.F, AC 2010,
nr. 559.

24 juni 2015

P.2014.1624.F

AC nr. ...

Strafzaken - Strafvordering - Beschikking tot verwijzing - Uitwerking - Bevoegdheid
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Een beschikking tot verwijzing maakt de grond van de zaak aanhangig bij de feitenrechter, voor
zover zij geen onwettigheid bevat inzake bevoegdheid; zij behoudt haar uitwerking zolang zij door
het Hof van Cassatie niet is vernietigd (1). (1) Cass. 29 september 2010, AR P.10.0566.F, AC 2010,
nr. 559.

24 juni 2015

P.2014.1624.F

AC nr. ...

Strafzaken - Strafvordering - Heromschrijving feit door eerste rechter - Hoger beroep Veroordeling door appelrechter voor feit zoals oorspronkelijk omschreven in de akte van
aanhangigmaking bij eerste rechter
De appelrechter is zoals elke rechter verplicht aan het bij hem aanhangige feit de juiste kwalificatie
te geven en hij kan spijts een door de eerste rechter aangenomen heromschrijving de beklaagde
veroordelen voor het feit zoals oorspronkelijk omschreven in de akte van aanhangigmaking bij de
eerste rechter; aangezien de beklaagde kennis heeft van deze oorspronkelijke omschrijving moet de
appelrechter hem daarover niet verwittigen en aangezien het aanhangig gemaakte feit niet werd
heromschreven, moet de appelrechter niet vaststellen dat na heromschrijving nog steeds hetzelfde
feit wordt beoordeeld; dit alles miskent niet de devolutieve werking van het hoger beroep (1). (1)
Zie Cass. 28 oktober 1963, Pas. 1964, I, 220; Cass. 20 januari 1964, Pas. 1964, I, 541; R.
VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 921, nr. 1836.

6 oktober 2015

P.2014.0632.N

AC nr. ...

RECHTEN VAN DE MENS
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN
International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Artikel 15.1 - Minst zware
strafwet - Verbeurdverklaring - Bijkomende straf bepaald onder de oude en de nieuwe wet Wettigheid van de beslissing - Ontvankelijkheid van het middel
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.1 - Recht op een
eerlijk proces - Voeging van een ander strafdossier - Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter
De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar in feite over de noodzaak, het nut of de
raadzaamheid van een door een partij gedaan verzoek tot het laten voegen bij het strafdossier van
een ander strafdossier; hij kan hierbij in aanmerking nemen of de partij aannemelijk maakt dat die
voeging noodzakelijk is voor het recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces (1). (1)
Cass. 1 april 2014, AR P. 13.1957.N, AC 2014, nr. 255.

15 september 2015

P.2015.0583.N

AC nr. ...

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Artikel 15.1 - Minst zware
strafwet - Verbeurdverklaring - Bijkomende straf bepaald onder de oude en de nieuwe wet Wettigheid van de beslissing - Ontvankelijkheid van het middel
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Wanneer de verbeurdverklaring zowel krachtens de oude Wapenwet 1933 als de nieuwe
Wapenwet 2006 is bepaald, is de beslissing daartoe wettig verantwoord en is het middel bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk (1). (1) Zie concl. OM nopens de minst zware strafwet.

15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Arrest van het Europees Hof - Schending van het
Verdrag - Heropening van de rechtspleging - Voorwaarden - Eiser blijft zeer ernstige nadelige
gevolgen ondervinden
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Arrest van het Europees Hof - Schending van het
Verdrag - Heropening van de rechtspleging - Voorwaarden - Tekortkoming in de rechtspleging
dermate ernstig dat er ernstige twijfel over de uitkomst van de bestreden rechtspleging rijst
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Arrest van het Europees Hof - Schending van het
Verdrag - Heropening van de rechtspleging
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken Beslissing over de schuld - Motiveringsplicht
Het bij artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt in dat
de beslissing op de strafvordering met redenen moet zijn omkleed, ook als er geen conclusie is; de
rechter moet de redenen vermelden die hem van de schuld of onschuld van de beklaagde hebben
overtuigd en moet daartoe op een wijze die beknopt mag zijn de voornaamste redenen opgeven,
zonder dat die noodzakelijk betrekking moeten hebben op alle bestanddelen van het misdrijf (1). (1)
Cass. 23 oktober 2012, AR P.12.0300.N, AC 2012, nr. 555; Cass. 8 juni 2011, AR P.11.0570.F, AC
2011, nr. 391.

20 oktober 2015

P.2015.0991.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Recht op bijstand
van een advocaat - Draagwijdte - Miskenning
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Arrest van het Europees Hof - Schending van het
Verdrag - Heropening van de rechtspleging
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
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P.2015.0315.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Burgerlijke zaken - Recht op een eerlijk proces Onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de appelrechters
Een miskenning van het recht van een partij op een eerlijk proces in zijn geheel beschouwd kan in
burgerlijke zaken dan ook niet aangenomen worden wanneer enkel een gebrek aan onpartijdigheid
en onafhankelijkheid van de eerste rechter wordt aangevoerd en blijkt dat de appelrechters,
waarvan de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid niet in vraag worden gesteld, het geschil
algemeen opnieuw hebben beslecht (1). (1) Cass. 21 januari 1983, AR nr. 3621, AC 1982-83, nr. 294.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
17 september 2015

C.2014.0332.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Arrest van het Europees Hof - Schending van het
Verdrag - Heropening van de rechtspleging
Krachtens de artikelen 442bis en 442ter, 1°, Wetboek van Strafvordering, kan de veroordeelde,
wanneer bij een definitief arrest van het EHRM is vastgesteld dat het EVRM werd geschonden, de
heropening vragen van de rechtspleging die geleid heeft tot zijn veroordeling op de tegen hem
ingestelde strafvordering in de zaak die voor het voormelde Hof is gebracht (1). (1) Zie concl. OM in
Pas. 2015, nr…..
- Artt. 442bis en 442ter, 1° Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Zevende Aanvullend Protocol - Artikel 2, § 1 - Recht op
een dubbele aanleg - Regeling van de rechtspleging - Toepasselijkheid
Artikel 2, § 1, Zevende Aanvullend Protocol EVRM dat bepaalt dat iedereen die door een gerecht is
veroordeeld wegens een strafbaar feit, het recht heeft zijn schuldigverklaring of veroordeling
opnieuw te doen beoordelen door een hoger gerecht en dat de uitoefening van dit recht, met
inbegrip van de gronden waarop het kan worden uitgeoefend, bij de wet wordt geregeld, is niet van
toepassing op de beslissingen die enkel oordelen over de regeling van de rechtspleging, maar geen
veroordeling uitspreken wegens een strafbaar feit.

10 november 2015

P.2014.1174.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken Gerechtelijk onderzoek - Niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek - Recht van de partijen om
de deskundige op de rechtszitting onder eed te horen
Er bestaat geen absoluut recht voor de partijen om de deskundige die een niet-tegensprekelijk
deskundigenverslag heeft opgesteld onder eed te ondervragen op de rechtszitting; het staat aan de
vonnisrechter om onder meer rekening houdend met de aard en de inhoud van het niettegensprekelijk deskundigenverslag, de aard, de inhoud en het onderbouwd zijn van de daarop door
de partijen geformuleerde kritieken en het al dan niet beslissend of doorslaggevend karakter van
het niet-tegensprekelijk deskundigenverslag bij de bewijslevering te oordelen of de tegenspraak
voldoende is gewaarborgd door de mogelijkheid voor de partijen om dit verslag te bekritiseren
zonder dat het noodzakelijk is de deskundige op de rechtszitting onder eed te horen (1). (1) EHRM,
15 december 2011, Al-Khawaja en Tahery t./ Verenigd Koninkrijk.
- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
13 oktober 2015

P.2015.0769.N

AC nr. ...
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Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht van verdediging - Gerechtelijk onderzoek Niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek - Recht van de partijen om de deskundige op de
rechtszitting onder eed te horen - Beoordeling door de rechter - Criteria
Er bestaat geen absoluut recht voor de partijen om de deskundige die een niet-tegensprekelijk
deskundigenverslag heeft opgesteld onder eed te ondervragen op de rechtszitting; het staat aan de
vonnisrechter om onder meer rekening houdend met de aard en de inhoud van het niettegensprekelijk deskundigenverslag, de aard, de inhoud en het onderbouwd zijn van de daarop door
de partijen geformuleerde kritieken en het al dan niet beslissend of doorslaggevend karakter van
het niet-tegensprekelijk deskundigenverslag bij de bewijslevering te oordelen of de tegenspraak
voldoende is gewaarborgd door de mogelijkheid voor de partijen om dit verslag te bekritiseren
zonder dat het noodzakelijk is de deskundige op de rechtszitting onder eed te horen (1). (1) EHRM,
15 december 2011, Al-Khawaja en Tahery t./ Verenigd Koninkrijk.
- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
13 oktober 2015

P.2015.0769.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Verhoor van de
beklaagde zonder bijstand van een advocaat - Verhoor afgenomen na de vrijheidsberoving Miskenning
Uit artikel 6 EVRM volgt niet dat het recht op een eerlijk proces is miskend enkel omdat de
beklaagde niet door een advocaat werd bijgestaan tijdens een verhoor dat is afgenomen na de
tijdens de vrijheidsberoving afgenomen verhoren.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
24 juni 2015

P.2014.1624.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht van verdediging - Gerechtelijk onderzoek Niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek - Aanwending bij schuldbeoordeling Compenserende maatregelen
Het in aanmerking nemen van een tijdens het gerechtelijk onderzoek niet op tegenspraak
uitgevoerd deskundigenonderzoek bij de schuldbeoordeling miskent als dusdanig niet het recht op
een eerlijk proces en het recht van verdediging van de partijen; deze rechten worden gewaarborgd
door de mogelijkheid van de partijen om het verslag van dat deskundigenonderzoek tijdens het
debat voor de vonnisrechter te bespreken en te bekritiseren en de deskundige ter rechtszitting op
te roepen (1). (1) Cass. 10 januari 2012, AR P.11.0117.N, NC 2012, p. 383 met noot HUYBRECHTS, L.
- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
13 oktober 2015

P.2015.0769.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Hof van assisen Schuldigverklaring - Motivering
Het recht op een eerlijk proces houdt voor het hof van assisen de verplichting in om in zijn
beslissing over de beschuldiging melding te maken van de overwegingen die de jury overtuigd
hebben van de schuld of onschuld van de beschuldigde en de concrete redenen te vermelden
waarom op elke vraag ja of neen werd geantwoord; de enkele bewering dat de eiser schuldig is aan
de feiten waarvan hij in de bewezen verklaarde omstandigheden werd beschuldigd, stellen hem niet
in staat de concrete redenen te kennen waarom de juryleden tot dat besluit zijn gekomen (1). (1)
Zie concl. OM in Pas. 2015, nr…..
- Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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1/2016
P.2015.0315.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.c - Recht van verdediging - Recht op
bijstand van een advocaat - Draagwijdte - Miskenning
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Voeging van een
ander strafdossier - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar in feite over de noodzaak, het nut of de
raadzaamheid van een door een partij gedaan verzoek tot het laten voegen bij het strafdossier van
een ander strafdossier; hij kan hierbij in aanmerking nemen of de partij aannemelijk maakt dat die
voeging noodzakelijk is voor het recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces (1). (1)
Cass. 1 april 2014, AR P. 13.1957.N, AC 2014, nr. 255.

15 september 2015

P.2015.0583.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Recht op bijstand
van een advocaat - Draagwijdte - Miskenning
Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn in de regel geschaad wanneer een
van zijn vrijheid beroofde verdachte verklaringen aflegt tijdens een politieverhoor zonder
mogelijkheid van bijstand van een advocaat, maar deze omstandigheid heeft nochtans niet
automatisch voor gevolg dat het definitief onmogelijk is om de zaak van een verdachte op eerlijke
wijze te behandelen, zodat wanneer er kennelijk geen misbruik of dwang is gebruikt en de
beklaagde zich op het ogenblik van het verhoor en tijdens het onderzoek niet in een bijzonder
kwetsbare positie bevond, of aan die positie op een daadwerkelijke en passende wijze is
geremedieerd, het eerlijke karakter van het proces gevrijwaard blijft; het feit dat de Belgische
wetgeving ten tijde van het gerechtelijk onderzoek niet voorzag in de bijstand van een advocaat
tijdens het verhoor door de politiediensten en de onderzoeksrechter voorafgaand aan de
vrijheidsberoving, dient te worden beoordeeld in het licht van het geheel der wettelijke waarborgen
die diezelfde wetgeving de beklaagde of de beschuldigde biedt ter vrijwaring van zijn recht van
verdediging en zijn recht op een eerlijk proces, waarbij de korte duur van de grondwettelijke
termijn van de vrijheidsberoving, de vormvereisten die bij artikel 47bis Wetboek van Strafvordering
voor het verhoor van de verdachte zijn opgelegd, de onmiddellijke overhandiging aan de verdachte,
op het ogenblik van de betekening van het bevel tot aanhouding, van alle in de artikelen 16, §7, en
18, §2, Voorlopige Hechteniswet bedoelde stukken, het recht van de verdachte om daarop
onmiddellijk vrij verkeer te hebben met zijn advocaat overeenkomstig artikel 20, §§1 en 5, van de
voormelde wet, de inzage van het dossier alvorens voor het onderzoeksgerecht te verschijnen,
zoals dat in artikel 21, §3, is geregeld, alsook de rechten die met name in de artikelen 61ter,
61quater, 61quinquies, 127, 135, 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering zijn bedoeld, de inzage
van het dossier en het vrij verkeer van de beklaagde met zijn advocaat tijdens de procedure voor de
vonnisrechter, in hun geheel daadwerkelijke en passende remedies zijn op de afwezigheid van
bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor, aangezien zij de beklaagde of de beschuldigde
immers toelaten zijn recht van verdediging over het hele verloop van het strafproces ten volle uit te
oefenen en ze derhalve zijn recht op een eerlijk proces waarborgen (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden

15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.c - Recht van verdediging - Recht op
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bijstand van een advocaat - Draagwijdte - Miskenning
Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn in de regel geschaad wanneer een
van zijn vrijheid beroofde verdachte verklaringen aflegt tijdens een politieverhoor zonder
mogelijkheid van bijstand van een advocaat, maar deze omstandigheid heeft nochtans niet
automatisch voor gevolg dat het definitief onmogelijk is om de zaak van een verdachte op eerlijke
wijze te behandelen, zodat wanneer er kennelijk geen misbruik of dwang is gebruikt en de
beklaagde zich op het ogenblik van het verhoor en tijdens het onderzoek niet in een bijzonder
kwetsbare positie bevond, of aan die positie op een daadwerkelijke en passende wijze is
geremedieerd, het eerlijke karakter van het proces gevrijwaard blijft; het feit dat de Belgische
wetgeving ten tijde van het gerechtelijk onderzoek niet voorzag in de bijstand van een advocaat
tijdens het verhoor door de politiediensten en de onderzoeksrechter voorafgaand aan de
vrijheidsberoving, dient te worden beoordeeld in het licht van het geheel der wettelijke waarborgen
die diezelfde wetgeving de beklaagde of de beschuldigde biedt ter vrijwaring van zijn recht van
verdediging en zijn recht op een eerlijk proces, waarbij de korte duur van de grondwettelijke
termijn van de vrijheidsberoving, de vormvereisten die bij artikel 47bis Wetboek van Strafvordering
voor het verhoor van de verdachte zijn opgelegd, de onmiddellijke overhandiging aan de verdachte,
op het ogenblik van de betekening van het bevel tot aanhouding, van alle in de artikelen 16, §7, en
18, §2, Voorlopige Hechteniswet bedoelde stukken, het recht van de verdachte om daarop
onmiddellijk vrij verkeer te hebben met zijn advocaat overeenkomstig artikel 20, §§1 en 5, van de
voormelde wet, de inzage van het dossier alvorens voor het onderzoeksgerecht te verschijnen,
zoals dat in artikel 21, §3, is geregeld, alsook de rechten die met name in de artikelen 61ter,
61quater, 61quinquies, 127, 135, 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering zijn bedoeld, de inzage
van het dossier en het vrij verkeer van de beklaagde met zijn advocaat tijdens de procedure voor de
vonnisrechter, in hun geheel daadwerkelijke en passende remedies zijn op de afwezigheid van
bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor, aangezien zij de beklaagde of de beschuldigde
immers toelaten zijn recht van verdediging over het hele verloop van het strafproces ten volle uit te
oefenen en ze derhalve zijn recht op een eerlijk proces waarborgen (1). (1) Zie concl. OM.

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht op een eerlijk proces - Aangestelde tolk Feiten nuttig voor het onderzoek vernomen tijdens zijn werkzaamheden - Mededeling aan de
gerechtelijke of politionele overheid
Uit de omstandigheid alleen dat een tolk die door of namens de gerechtelijke overheid werd
aangesteld om in een bepaald opsporings- of gerechtelijk onderzoek te tolken, ter gelegenheid van
zijn werkzaamheden feiten verneemt die voor dat onderzoek nuttig zijn en die vervolgens meedeelt
aan de betrokken politionele of gerechtelijke overheid, volgt niet dat hij daardoor deelneemt aan
de opsporing en vervolging en hij niet langer als tolk in dit opsporings- of gerechtelijk onderzoek kan
optreden (1). (1) Vgl. Cass. 6 oktober 2009, AR P.09.0814.N, AC 2009, nr. 559 ivm. het
beroepsgeheim van de tolk.

20 oktober 2015

P.2015.0789.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Vonnissen en arresten - Strafzaken - Zitting van
de uitspraak - Aanwezigheid van een magistraat die niet heeft deelgenomen aan de
beraadslaging over de beslissing - Onpartijdigheid van het rechtscollege
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Artikel 782bis Gerechtelijk Wetboek verplicht noch verbiedt dat een vonnis of arrest uitgesproken
wordt door alle magistraten die tijdens de zitting van de uitspraak zitting hebben; daaruit volgt dat
de loutere aanwezigheid in de rechtbank op de dag van die zitting van een magistraat die niet heeft
deelgenomen aan de beraadslaging over de beslissing, niet van die aard is een gewettigde
verdenking met betrekking tot de onpartijdigheid van het rechtscollege te doen ontstaan in de
geesten van de partijen of derden.
- Art. 782bis Gerechtelijk Wetboek
- Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
30 september 2015

P.2015.0630.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Hof van assisen Schuldigverklaring - Motivering
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van onschuld - Onpartijdige rechter
De onderzoeksrechter kan de ernstige redenen om te vrezen dat de in vrijheid gelaten verdachte
nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen, zoals bedoeld in artikel 16, §1, vierde lid, Voorlopige
Hechteniswet, afleiden uit alle aan tegenspraak onderworpen feitelijke gegevens die hem
regelmatig zijn overgelegd en een dergelijk gegeven kan bestaan in een vroegere strafrechtelijke
veroordeling van de verdachte, ook al is die nog niet in kracht van gewijsde getreden; de rechter die
bij de beoordeling van het recidivegevaar verwijst naar een vroegere nog niet in kracht van
gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling, miskent dan ook niet het vermoeden van onschuld,
voor zover hij niet aanneemt dat de veroordeelde zich aan die feiten heeft schuldig gemaakt (1). (1)
Cass. 4 maart 1974, AC 1974, blz. 729.

15 september 2015

P.2015.0675.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken Gerechtelijk onderzoek - Niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek - Aanwending bij
schuldbeoordeling - Compenserende maatregelen
Het in aanmerking nemen van een tijdens het gerechtelijk onderzoek niet op tegenspraak
uitgevoerd deskundigenonderzoek bij de schuldbeoordeling miskent als dusdanig niet het recht op
een eerlijk proces en het recht van verdediging van de partijen; deze rechten worden gewaarborgd
door de mogelijkheid van de partijen om het verslag van dat deskundigenonderzoek tijdens het
debat voor de vonnisrechter te bespreken en te bekritiseren en de deskundige ter rechtszitting op
te roepen (1). (1) Cass. 10 januari 2012, AR P.11.0117.N, NC 2012, p. 383 met noot HUYBRECHTS, L.
- Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
13 oktober 2015

P.2015.0769.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Arrest van het Europees Hof - Schending van het
Verdrag - Heropening van de rechtspleging - Voorwaarden - Eiser blijft zeer ernstige nadelige
gevolgen ondervinden
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Maakt een zeer ernstig nadelig en dadelijk gevolg uit dat de heropening van de rechtspleging
verantwoordt, in de zin van artikel 442quinquies, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, het feit
dat de eiser tot heropening van de rechtspleging momenteel ter uitvoering van zijn straf is
aangehouden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr…..
- Artt. 442bis, 442ter, 1°, en 442quinquies, eerste lid Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Arrest van het Europees Hof - Schending van het
Verdrag - Heropening van de rechtspleging - Voorwaarden - Tekortkoming in de rechtspleging
dermate ernstig dat er ernstige twijfel over de uitkomst van de bestreden rechtspleging rijst
Maakt een tekortkoming in de rechtspleging uit die dermate ernstig is dat er ernstige twijfel rijst
over de uitkomst van de bestreden rechtspleging, in de zin van artikel 442quinquies, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering, het door het Europees Hof vastgestelde feit dat de rechtspleging, door
na afloop ervan de redenen van de beslissing niet op te geven, onvoldoende waarborgen heeft
geboden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr…..
- Artt. 442bis, 442ter, 1°, en 442quinquies, eerste lid Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Rechtsmacht - Begrip - Uitlevering
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
18 september 2015

C.2013.0492.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Artikel 5.1.e - Rechtmatige detentie van een
geesteszieke - Beoordeling of de geestestoestand van de geïnterneerde voldoende is verbeterd Commissie en hoge commissie tot bescherming van de maatschappij - Multidisciplinaire
samenstelling
De commissie tot bescherming van de maatschappij en de hoge commissie tot bescherming van de
maatschappij die uitspraak doen over een verzoek tot invrijheidsstelling, beoordelen onaantastbaar
in feite of de geestestoestand van de geïnterneerde voldoende verbeterd is en deze commissies
kunnen bij die beoordeling alle hen overgelegde gegevens in aanmerking nemen, zoals onder meer
deskundigenverslagen van geneesheren-psychiater of adviezen van psychosociale diensten of
justitieassistenten, zonder dat die verslagen of adviezen voor hen bindend zijn; de multidisciplinaire
samenstelling van deze commissies met telkens een magistraat of ere-magistraat, een geneesheer
en een advocaat, laat toe dat zij met kennis van zaken en zonder willekeur de geestestoestand van
een geïnterneerde beoordelen in overeenstemming met artikel 5.1.e EVRM (1). (1) Cass. 19 januari
1993, AR 7255, AC 1993, nr. 37.

13 oktober 2015

P.2015.0740.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Inverdenkinggestelde - Regeling van de
rechtspleging - Recht op een dubbele aanleg
Artikel 6 EVRM noch het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht van
verdediging verlenen aan de inverdenkinggestelde het recht op een behandeling van de regeling
van de rechtspleging in een tweede aanleg.

10 november 2015

P.2014.1174.N

AC nr. ...
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Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Arrest van het Europees Hof - Schending van het
Verdrag - Heropening van de rechtspleging
Krachtens artikel 442quinquies, eerste lid, Wetboek van Strafvordering beveelt het Hof van Cassatie
de heropening van de rechtspleging, wanneer uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat de
vastgestelde schending het gevolg is van procedurefouten of -tekortkomingen die dermate ernstig
zijn dat ernstige twijfel bestaat over de uitkomst van de bestreden rechtspleging, voor zover de
veroordeelde partij zeer ernstige nadelige gevolgen blijft ondervinden die slechts door een
heropening kunnen worden hersteld (1)(2). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr…… (2) Cass. 9 april
2008, AR P.08.0051.F, AC 2008, nr. 214.
- Artt. 442bis, 442ter, 1°, en 442quinquies, eerste lid Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0315.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Onpartijdige
rechter - Vermoeden van onschuld
De onderzoeksrechter kan de ernstige redenen om te vrezen dat de in vrijheid gelaten verdachte
nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen, zoals bedoeld in artikel 16, §1, vierde lid, Voorlopige
Hechteniswet, afleiden uit alle aan tegenspraak onderworpen feitelijke gegevens die hem
regelmatig zijn overgelegd en een dergelijk gegeven kan bestaan in een vroegere strafrechtelijke
veroordeling van de verdachte, ook al is die nog niet in kracht van gewijsde getreden; de rechter die
bij de beoordeling van het recidivegevaar verwijst naar een vroegere nog niet in kracht van
gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling, miskent dan ook niet het vermoeden van onschuld,
voor zover hij niet aanneemt dat de veroordeelde zich aan die feiten heeft schuldig gemaakt (1). (1)
Cass. 4 maart 1974, AC 1974, blz. 729.

15 september 2015

P.2015.0675.N

AC nr. ...

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Beslag inzake namaak - Beschikking tot beschrijvende
maatregelen - Gezag van gewijsde
De beschikking tot beschrijvende maatregelen heeft een beperkt gezag van gewijsde ten aanzien
van de partijen en de rechter die gevat is door een vordering tot toelating van zulke beschrijvende
maatregelen, zolang de omstandigheden niet veranderen (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 1369bis/1, § 7, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

8 oktober 2015

C.2014.0504.N

AC nr. ...

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Beslag inzake namaak - Beschikking tot beschrijvende
maatregelen - Gezag van gewijsde
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
8 oktober 2015

C.2014.0504.N

AC nr. ...

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- Recht op tegenspraak - Onderscheid - Strafzaken - Recht van verdediging
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Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van het recht op tegenspraak te onderscheiden van het
algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht van verdediging (1). (1) Zie Cass. 21
mei 2014, AR P.14.0094.F, AC 2014, nr. 366.

6 oktober 2015

P.2015.0558.N

AC nr. ...

- "Fraus omnia corrumpit" - Begrip - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht Medeaansprakelijkheid van getroffene - Beklaagde - Opzettelijk misdrijf - Getroffene Onvoorzichtigheid of nalatigheid
Het algemene rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, dat verbiedt bedrog of oneerlijkheid aan te
wenden om schade te berokkenen of winst te behalen, sluit uit dat de dader van een opzettelijk
misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang brengt, aanspraak kan maken op
een vermindering van de aan het slachtoffer van dat misdrijf verschuldigde vergoedingen wegens
de onvoorzichtigheden of nalatigheden die dat slachtoffer zou hebben begaan (1). (1) Cass. 6
november 2002, AR P.01.1108.F, AC 2002, nr. 584 met conclusie van dhr. Spreutels, toenmalig
advocaat-generaal.
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
30 september 2015

P.2014.0474.F

AC nr. ...

- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van
getroffene - Beklaagde - Aangestelde - Opzettelijk misdrijf - Getroffene - Onvoorzichtigheid of
nalatigheid - Aansteller - "Fraus omnia corrumpit" - Begrip
Artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek voorziet in een onweerlegbaar vermoeden van
aansprakelijkheid ten laste van de aansteller voor de schade die door de fout van de aangestelde
veroorzaakt werd in de bediening waartoe de aansteller hem gebezigd heeft; de aansteller van de
dader van een opzettelijk misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang
brengt, kan bijgevolg geen aanspraak maken op een vermindering van de aan het slachtoffer van
dat misdrijf verschuldigde vergoedingen wegens de onvoorzichtigheden of nalatigheden die dat
slachtoffer zou hebben begaan.
- Artt. 1382, 1383 en 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek
30 september 2015

P.2014.0474.F

AC nr. ...

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
Algemeen - Strafzaken - Artikel 780, 3°, Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid
Artikel 780, 3°, Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing in strafzaken (1). (1) Zie Cass. 20
december 1988, AR nr. 2944, AC 1988-1989, nr. 242.

27 oktober 2015

P.2015.0726.N

AC nr. ...

GEEN CONCLUSIE
Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf Motiveringsplicht
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De rechter mag de keuze van de uitgesproken straffen en de strafmaat voor elk ervan
verantwoorden door middel van dezelfde motivering wanneer de door hem aangegeven redenen
zowel de keuze van de uitgesproken straffen als de strafmaat voor elk ervan verantwoorden (1). (1)
Cass. 21 december 1993, AR 7191, AC 1993, nr. 537.
- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering
30 september 2015

P.2015.0486.F

AC nr. ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissing
over de schuld - Motiveringsplicht
Artikel 149 Grondwet houdt voor de strafrechter niet de verplichting in om bij afwezigheid van een
conclusie de voornaamste redenen voor de beslissing op de strafvordering op te geven of aan te
geven hoe de elementen van het strafdossier bijdragen tot de constitutieve elementen van de aan
een beklaagde verweten misdrijven en geen enkele wetsbepaling staat eraan in de weg dat de
appelrechters hun beslissing met redenen omkleden door overname van de redenen van het
beroepen vonnis; de rechter motiveert overeenkomstig artikel 149 Grondwet regelmatig de
schuldigverklaring van een beklaagde door in de bewoordingen van de strafwet de bestanddelen
van het misdrijf vast te stellen, zonder dat hij, bij ontstentenis van een daartoe strekkende
conclusie, uitdrukkelijk het bestaan van elk van de verschillende bestanddelen van het misdrijf dient
vast te stellen, de gronden daartoe moet opgeven en de juiste rol van een beklaagde daarin dient te
bepalen.
20 oktober 2015

P.2015.0991.N

AC nr. ...

SAMENHANG
- Strafzaken - Strafvordering - Verjaring - Stuiting - Samenhangende feiten - Verjaringsstuitende
daden - Begrip - Daden gericht op andere personen dan de vervolgde persoon of waarop geen
veroordeling kan worden gegrond
De daden van onderzoek of van vervolging stuiten de oorspronkelijke verjaringstermijn, aangezien
ze ertoe strekken samenhangende feiten te kunnen berechten, zelfs als ze tegen andere personen
dan de vervolgde persoon zijn gericht of als daarop geen veroordeling kan worden gegrond.
- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering
- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0284.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Strafvordering - Verjaring - Verjaringsstuitende daden - Verschillende misdrijven Intrinsieke samenhang
De uitwerking van de daden van onderzoek of van vervolging strekt zich uit tot alle misdrijven die
samen onderzocht en behandeld worden, wanneer ze door intrinsieke samenhang nauw met elkaar
verbonden zijn (1). (1) Cass. 13 september 2006, AR P.06.0966.F, AC 2006, nr. 413.
- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering
- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0284.F

AC nr. ...

SLAGEN EN VERWONDINGEN - DODEN
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ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Onopzettelijke doding Oorzakelijk verband tussen het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid en de dood
De rechter kan de beklaagde uit hoofde van onopzettelijke doding slechts dan veroordelen wanneer
hij met zekerheid vaststelt dat zonder het aan de beklaagde ten laste gelegde gebrek aan voorzorg
of voorzichtigheid, de dood zich niet zou hebben voorgedaan zoals zij zich concreet heeft
voorgedaan; de rechter oordeelt onaantastbaar over het al dan niet bestaan van het oorzakelijk
verband tussen de fout en de dood., maar het staat aan het Hof om na te gaan of hij uit de door
hem vastgestelde feiten wettig heeft afgeleid dat er al dan niet een oorzakelijk verband bestaat (1).
(1) Vgl. inzake onopzettelijke slagen en verwondingen Cass. 1 februari 2011, AR P.10.1354.N, AC
2011, nr. 96; Cass. 4 februari 2009, AR P.08.1466.F, AC 2009, nr. 91.

20 oktober 2015

P.2014.0763.N

AC nr. ...

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Onopzettelijke doding Veroordeling - Vereiste
De rechter kan de beklaagde uit hoofde van onopzettelijke doding slechts dan veroordelen wanneer
hij met zekerheid vaststelt dat zonder het aan de beklaagde ten laste gelegde gebrek aan voorzorg
of voorzichtigheid, de dood zich niet zou hebben voorgedaan zoals zij zich concreet heeft
voorgedaan; de rechter oordeelt onaantastbaar over het al dan niet bestaan van het oorzakelijk
verband tussen de fout en de dood., maar het staat aan het Hof om na te gaan of hij uit de door
hem vastgestelde feiten wettig heeft afgeleid dat er al dan niet een oorzakelijk verband bestaat (1).
(1) Vgl. inzake onopzettelijke slagen en verwondingen Cass. 1 februari 2011, AR P.10.1354.N, AC
2011, nr. 96; Cass. 4 februari 2009, AR P.08.1466.F, AC 2009, nr. 91.

20 oktober 2015

P.2014.0763.N

AC nr. ...

SOCIALE ZEKERHEID
WERKNEMERS
Werknemers - Sociale bijdragen - Berekening - Loon - Verplaatsingen - Terugbetaling - Kosten
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
7 september 2015

S.2015.0016.F

AC nr. ...

Werknemers - Sociale zekerheidsbijdragen - Deeltijdse werknemers - Vermoeden van het
verrichten van voltijdse prestaties - Documenten - Arbeidsinspectie - Toezicht
Uit de artikelen 22ter, tweede lid RSZ-wet, 157, eerste lid, Wet Deeltijdse Arbeid en 15, vierde lid,
eerste zin, Arbeidsreglementenwet volgt dat de werkgever om te voldoen aan het bepaalde van
artikel 157 Wet Deeltijdse Arbeid, opdat het vermoeden van artikel 22ter RSZ-wet geen toepassing
zou vinden, de erin bedoelde documenten moet bewaren op de werkplaats in de voor de
werknemers gemakkelijk toegankelijke plaats waar het arbeidsreglement geraadpleegd kan
worden, maar niet dat die documenten bij een controle door de ambtenaren die met het toezicht
op de uitvoering van die wetgeving zijn belast, onmiddellijk aan die ambtenaren moeten kunnen
worden voorgelegd (1). (1) Artikel 22ter, tweede lid, RSZ-wet voor zijn wijziging door de
Programmawet van 29 maart 2012, art. 79.
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S.2014.0101.N

AC nr. ...

STEDENBOUW
HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE
Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Beslissing over de door
de herstelvorderende overheid gevorderde herstelmaatregel - Cassatieberoep van de
veroordeelde - Verplichting te betekenen aan het openbaar ministerie - Verzuim
Uit het gegeven dat het openbaar ministerie bevoegd is om de door de herstelvorderende overheid
per brief geformuleerde herstelvordering voor de strafrechter uit te oefenen, inclusief het
aanwenden van rechtsmiddelen, en dit ongeacht of de herstelvorderende overheden zich als
procespartij hebben gemanifesteerd en dat de beslissing van de strafrechter over een door de
herstelvorderende overheid ingediende herstelvordering een maatregel is van burgerlijke aard, die
niettemin onder de strafvordering valt, volgt dat hij tegen wie op grond van artikel 6.1.41, § 1,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een herstelmaatregel is bevolen, op straffe van nietontvankelijkheid, zijn cassatieberoep wat betreft die beslissing moet laten betekenen aan het
openbaar ministerie bij het gerecht dat die beslissing heeft gewezen.
- Art. 427, eerste lid Wetboek van Strafvordering
13 oktober 2015

P.2015.0305.N

AC nr. ...

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregel Betekening van het cassatieberoep aan het openbaar ministerie en aan de herstelvorderende
overheid - Verplichting
Hij tegen wie een herstelmaatregel is bevolen moet zijn cassatieberoep wat betreft die beslissing
laten betekenen aan het openbaar ministerie bij het gerecht dat de op grond van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid genomen
beslissingen op de herstelvorderingen heeft gewezen (1). (1) Cass. 22 september 2015, AR
P.15.0397.N, AC 2015, nr..; Cass. 22 september 2015, AR P.15.0398.N, AC 2015, nr. …

15 september 2015

P.2015.0911.N

AC nr. ...

VERKAVELING
Verkaveling - Verkavelingsvergunning - Last - Draagwijdte - Kosteloze grondafstand
De wetsbepaling die voorziet dat het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad,
alsmede de gemachtigde ambtenaar, aan de afgifte van de verkavelingsvergunning de lasten
kunnen verbinden die zij aan de aanvragers menen te moeten opleggen, met name de uitvoering,
op zijn kosten, van alle werken tot uitrusting van de aan te leggen straten en reservering van grond
voor groene ruimten, openbare gebouwen en openbare nutsvoorziening, voorziet niet in de
mogelijkheid om bij het verlenen van een verkavelingsvergunning een kosteloze grondafstand als
last op te leggen (1). (1) Zie concl. OM. Artikel 58, eerste lid, Stedenbouwwet 1962, zoals van
toepassing vóór de invoeging van een nieuw lid bij decreet van 28 juni 1985.
- Art. 58, eerste lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedenbouw
10 september 2015

C.2012.0533.N

AC nr. ...

Verkaveling - Verkavelingsvergunning - Last - Kosteloze grondafstand - Ontneming van
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eigendom - Geen uitdrukkelijke wettekst
Wanneer geen uitdrukkelijke tekst, vereist om een particulier zijn eigendom te ontnemen, ten tijde
van de ontneming voorhanden is, is de kosteloze grondafstand opgelegd als last van de
verkavelingsvergunning in strijd met artikel 544 Burgerlijk Wetboek (1). (1) Zie concl. OM. Artikel
58, eerste lid, Stedenbouwwet 1962, zoals van toepassing vóór de invoeging van een nieuw lid bij
decreet van 28 juni 1985.
- Art. 58, eerste lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedenbouw
- Art. 544 Burgerlijk Wetboek
10 september 2015

C.2012.0533.N

AC nr. ...

STRAF
ALLERLEI
Allerlei - Motiveringsplicht
De rechter mag de keuze van de uitgesproken straffen en de strafmaat voor elk ervan
verantwoorden door middel van dezelfde motivering wanneer de door hem aangegeven redenen
zowel de keuze van de uitgesproken straffen als de strafmaat voor elk ervan verantwoorden (1). (1)
Cass. 21 december 1993, AR 7191, AC 1993, nr. 537.
- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering
30 september 2015

P.2015.0486.F

AC nr. ...

AUTRES PEINES
Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Wapenwet - Bijkomende straf bepaald onder de oude en
de nieuwe wet - Wettigheid van de beslissing - Ontvankelijkheid van het middel
Wanneer de verbeurdverklaring zowel krachtens de oude Wapenwet 1933 als de nieuwe
Wapenwet 2006 is bepaald, is de beslissing daartoe wettig verantwoord en is het middel bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk (1). (1) Zie concl. OM nopens de minst zware strafwet.

15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Wapenwet - Bijkomende straf bepaald onder de oude en
de nieuwe wet - Wettigheid van de beslissing - Ontvankelijkheid van het middel
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

STRAFUITVOERING
- Strafuitvoeringsrechter - Geen beslissing over de voorlopige invrijheidstelling om medische
redenen binnen de wettelijke termijn - Gelijkstelling met een afwijzing - Aard van de beslissing Gevolg - Motivering
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De Wet Strafuitvoering bepaalt dat een niet-tijdige beslissing wordt gelijk gesteld met een
afwijzende beslissing; een dergelijke afwijzende beslissing kan door haar aard niet aangetast zijn
door een motiveringsgebrek in de zin van artikel 149 Grondwet.

15 september 2015

P.2015.1238.N

AC nr. ...

- Strafuitvoeringsrechtbank - Verzoek tot toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit Verzoeker verkeert niet in de tijdsvoorwaarden - Grond van niet-ontvankelijkheid - Geen
verplichting om in het vonnis de datum te bepalen waarop een nieuw verzoek kan worden
ingediend
De strafuitvoeringsrechtbank die de verzochte strafuitvoeringsmodaliteit niet toekent, moet in haar
beslissing de datum vermelden waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen; de
rechtbank hoeft die verplichting evenwel niet na te leven wanneer zij de voormelde
strafuitvoeringsmodaliteit niet toekent omdat de eiser zich niet in de wettelijk vereiste
tijdsvoorwaarden bevindt; in dat geval wordt de termijn immers door de wet zelf bepaald (1). (1)
Zie Cass. 30 april 2013, AR P.13.0634.N, AC 2013, nr. 272.
- Artt. 23, § 1, en 57, eerste lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
24 juni 2015

P.2015.0777.F

AC nr. ...

- Voorlopige invrijheidstelling om medische redenen - Voorwaarden
De strafuitvoeringsrechter oordeelt onaantastbaar over het toekennen van een voorlopige
invrijheidstelling om medische redenen; het voldoen aan de in de artikelen 72 en 73 Wet
Strafuitvoering bedoelde voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de strafuitvoeringsrechter verplicht
is deze voorlopige invrijheidstelling toe te kennen, hetgeen blijkt uit het gebruik van het woord
“kan” in de artikelen 72, 73 en 74, §1, Wet Strafuitvoering en het gegeven dat uit de
wetsgeschiedenis van deze bepalingen niet volgt dat de wetgever de bedoeling had om de
verzoeker om een voorlopige invrijheidstelling om medische reden een dergelijk recht toe te
kennen.

15 september 2015

P.2015.1238.N

AC nr. ...

- Strafuitvoeringsrechtbank - Verzoek tot toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit Verzoeker verkeert niet in de tijdsvoorwaarden - Grond van niet-ontvankelijkheid - Bepaling in
het vonnis van de datum waarop een nieuw verzoek kan worden ingediend - De bepaalde datum
valt na de datum waarop de verzoeker in de tijdsvoorwaarden zal verkeren - Wettigheid
De strafuitvoeringsrechtbank verantwoordt haar beslissing dat de eiser op een bepaalde datum een
nieuw verzoek tot toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit kan indienen, niet naar recht,
wanneer ze de strafuitvoeringsmodaliteit niet toekent omdat de verzoeker zich niet in de wettelijk
vereiste tijdsvoorwaarden bevindt en vaststelt dat die verzoeker voor die strafuitvoeringsmodaliteit
in aanmerking komt vanaf een datum voorafgaand aan de datum die voor een nieuwe aanvraag is
bepaald.
- Artt. 23, § 1, en 57, eerste lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
24 juni 2015

P.2015.0777.F

AC nr. ...

- Geen beslissing over de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen binnen de wettelijke
termijn - Gelijkstelling met een afwijzing - Draagwijdte
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De strafuitvoeringsrechter die niet binnen de door artikel 74, §3, eerste lid, Wet Strafuitvoering
bedoelde termijn van zeven dagen beslist en die bijgevolg bij toepassing van artikel 74, §4, Wet
Strafuitvoering afwijzend beschikt over een verzoek om voorlopige invrijheidstelling om medische
redenen, doet geen uitspraak over de vaststelling van een burgerlijk recht noch over de
gegrondheid van een strafvordering, zodat artikel 6 EVRM niet van toepassing is (1). (1) Cass. 15 juni
2011, AR P.11.0964.F, AC 2011, nr. 402, T.Strafr. 2012/4, 212-215 en noot B. REYNAERTS en K.
WEIS, “De procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank in het licht van artikel 6 EVRM.”; Cass. 28
december 2010, AR P.10.1893.F, AC 2010, nr. 771; zie ook M. DE SWAEF en M. TRAEST, “Overzicht
van cassatierechtspraak in strafuitvoeringszaken, maart 2009-31 december 2010”, RW 2010-2011,
p. 1643, nr. 53.

15 september 2015

P.2015.1238.N

AC nr. ...

- Strafuitvoeringsrechtbank - Verzoek tot toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit - Grond
van niet-ontvankelijkheid - Bepaling in het vonnis van de datum waarop een nieuw verzoek kan
worden ingediend - Nieuw verzoek ingediend vóór die datum - Ontvankelijkheid
Wanneer in de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank waarbij de verzochte strafmodaliteit niet
wordt toegekend, de datum is vermeld waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen, is
een nieuw verzoek niet onontvankelijk enkel omdat het vóór de door de strafuitvoeringsrechtbank
vastgestelde datum is ingediend (1). (1) Zie Cass. 20 april 2008, AR P.08.0560.N, nr. 262, met concl.
advocaat-generaal Timperman.
- Artt. 23, § 1, en 57, eerste lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

24 juni 2015

P.2015.0777.F

AC nr. ...

STRAFVORDERING
- Aanhangigmaking - Kwalificatie - Wijziging
Elke rechter heeft de plicht aan de bij hem aanhangig gemaakte feiten de juiste kwalificatie te
geven, onder de dubbele voorwaarde dat de kwalificatiewijziging niet tot gevolg mag hebben dat hij
zich inlaat met andere feiten dan die welke bij hem aanhangig waren en dat het recht van
verdediging wordt gerespecteerd; indien het openbaar ministerie een kwalificatiewijziging vordert,
zijn de partijen door die vordering in kennis gesteld van de mogelijkheid dat de rechter die wijziging
zal aannemen en dienen zij er bij hun verdediging rekening mee te houden; het recht van
verdediging vereist in een dergelijk geval niet dat de partijen uitdrukkelijk worden uitgenodigd zich
over de gevorderde wijziging te verdedigen (1). (1) Zie Cass. 27 mei 2014, AR P.12.1265.N, AC 2014,
nr. 379; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 925-926, nr.
2173-2174.

6 oktober 2015

P.2015.0558.N

AC nr. ...

- Aanhangigmaking - Kwalificatie - Wijziging - Kennisgeving
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Elke rechter heeft de plicht aan de bij hem aanhangig gemaakte feiten de juiste kwalificatie te
geven, onder de dubbele voorwaarde dat de kwalificatiewijziging niet tot gevolg mag hebben dat hij
zich inlaat met andere feiten dan die welke bij hem aanhangig waren en dat het recht van
verdediging wordt gerespecteerd; indien het openbaar ministerie een kwalificatiewijziging vordert,
zijn de partijen door die vordering in kennis gesteld van de mogelijkheid dat de rechter die wijziging
zal aannemen en dienen zij er bij hun verdediging rekening mee te houden; het recht van
verdediging vereist in een dergelijk geval niet dat de partijen uitdrukkelijk worden uitgenodigd zich
over de gevorderde wijziging te verdedigen (1). (1) Zie Cass. 27 mei 2014, AR P.12.1265.N, AC 2014,
nr. 379; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 925-926, nr.
2173-2174.

6 oktober 2015

P.2015.0558.N

AC nr. ...

- Burgerlijke partijstelling - Advocaat - Beroepsbelangen van een advocaat - Miskenning door
een niet-advocaat - Orde van advocaten - Recht om door een burgerlijke partijstelling een
rechtsvordering in te stellen - Artikel 455 Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid
Uit artikel 455 Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de raad van de Orde de opdracht heeft “om
de eer van de Orde van advocaten op te houden en de beginselen van waardigheid,
rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen en een
behoorlijke beroepsuitoefening moeten waarborgen”, kan geen recht worden afgeleid om door
middel van burgerlijke partijstelling een rechtsvordering wegens miskenning door een niet-advocaat
van de beroepsbelangen van een advocaat in te stellen.

10 november 2015

P.2013.0982.N

AC nr. ...

- Verjaring - Schorsing - Toepassing van de wet in de tijd
Uit de samenhang van artikel 24 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering – versie 2002 dat
van toepassing is op feiten gepleegd vanaf 2 september 2003, artikel 24 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering – versie 1998 dat ingevolge artikel 33 van de programmawet van 5
augustus 2003 van toepassing is gebleven op de vóór 2 september 2003 gepleegde feiten, artikel 7
van de wet van 14 januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie
waardoor artikel 24 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering – versie 2013 werd ingevoerd
en het arrest van 11 juni 2015 van het Grondwettelijk Hof houdende gedeeltelijke vernietiging van
voormeld artikel 7 van de wet van 14 januari 2013 en handhaving van de gevolgen van de
vernietigde beslissing tot de inwerkingtreding van een nieuwe wetsbepaling en uiterlijk tot 31
december 2016, volgt dat op vóór 2 september 2003 gepleegde feiten uitsluitend de
schorsingsgrond van artikel 24 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering – versie 1998 van
toepassing is (1). (1) Zie concl. OM.

15 september 2015

P.2014.1189.N

AC nr. ...

- Verjaring - Schorsing - Toepassing van de wet in de tijd
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
15 september 2015

P.2014.1189.N

AC nr. ...

- Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Onregelmatige oproeping van de
inverdenkinggestelde - Beschikking tot verwijzing - Vonnisgerecht - Ontvankelijkheid van de
strafvordering
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De onregelmatigheid van de oproeping van de inverdenkinggestelde voor de raadkamer, met het
oog op de regeling van de rechtspleging, is geen grond van nietigheid of niet-ontvankelijkheid van
de strafvordering die kan worden opgeworpen door het vonnisgerecht waar de zaak door verwijzing
op geldige wijze aanhangig is gemaakt (1). (1) Cass. 29 september 2010, AR P.10.0566.F, AC 2010,
nr. 559.

24 juni 2015

P.2014.1624.F

AC nr. ...

- Gelijktijdige vervolging van een rechtspersoon en een natuurlijke persoon - Onafhankelijke
verdediging van de rechtspersoon - Aanstelling van een lasthebber ad hoc
Artikel 2bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering heeft tot doel om, ingeval van
gelijktijdige vervolging van een rechtspersoon en van de natuurlijke personen die bevoegd zijn om
hem te vertegenwoordigen, een onafhankelijke verdediging van de rechtspersoon te waarborgen
door de aanstelling van een lasthebber ad hoc (1). (1) Cass. 26 september 2006, AR P.05.1663.N, AC
2006, nr. 435 en concl. van advocaat-generaal Vandewal; Cass. 9 juni 2009, AR P.09.0446.N, AC
2009, nr. 388; Cass. 4 oktober 2011, AR P.11.0203.N, AC 2011, nr. 519.

13 oktober 2015

P.2014.0355.N

AC nr. ...

- Heromschrijving feit door eerste rechter - Hoger beroep - Veroordeling door appelrechter voor
feit zoals oorspronkelijk omschreven in de akte van aanhangigmaking bij eerste rechter
De appelrechter is zoals elke rechter verplicht aan het bij hem aanhangige feit de juiste kwalificatie
te geven en hij kan spijts een door de eerste rechter aangenomen heromschrijving de beklaagde
veroordelen voor het feit zoals oorspronkelijk omschreven in de akte van aanhangigmaking bij de
eerste rechter; aangezien de beklaagde kennis heeft van deze oorspronkelijke omschrijving moet de
appelrechter hem daarover niet verwittigen en aangezien het aanhangig gemaakte feit niet werd
heromschreven, moet de appelrechter niet vaststellen dat na heromschrijving nog steeds hetzelfde
feit wordt beoordeeld; dit alles miskent niet de devolutieve werking van het hoger beroep (1). (1)
Zie Cass. 28 oktober 1963, Pas. 1964, I, 220; Cass. 20 januari 1964, Pas. 1964, I, 541; R.
VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 921, nr. 1836.

6 oktober 2015

P.2014.0632.N

AC nr. ...

SUCCESSIERECHTEN
- Waardering van de erfgoederen - Schatting van de verkoopwaarde - Gerechtelijke procedure Gerechtskosten - Tenlastelegging
De waardering, met het oog op het bepalen van de successierechten, van het geheel of een deel
van de erfgoederen die zich in België bevinden en die voor hun verkoopwaarde moeten of kunnen
aangegeven worden, vóór de aangifte en vóór het verstrijken van de indieningstermijn, geschiedt
op kosten van de erfgenamen, algemene legatarissen en, in het algemeen, al wie gehouden is tot
het indienen van een aangifte van nalatenschap, ook wanneer de schatting betwist wordt door het
inleiden van een rechtsvordering, zodat de gemeenrechtelijke regels met betrekking tot het ten
laste leggen van de gerechtskosten, met inbegrip van de kosten van het deskundigenonderzoek en
de rechtsplegingsvergoeding, vervat in het Gerechtelijk Wetboek, niet van toepassing zijn (1). (1) Zie
concl. OM.
- Artt. 20 en 120 Wetboek van Successierechten
- Art. 2 Burgerlijk Wetboek
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1/2016
F.2014.0004.N

AC nr. ...

- Waardering van de erfgoederen - Schatting van de verkoopwaarde - Gerechtelijke procedure Gerechtskosten - Tenlastelegging
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
5 november 2015

F.2014.0004.N

AC nr. ...

TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Verzoek tot verwijzing naar een
andere rechtscollege van dezelfde rang - Afwijzing op grond van niet objectiveerbare
omstandigheden eigen aan de zaak - Wettigheid - Toepassing
Verantwoordt de afwijzing van het verzoek om verwijzing naar een ander rechtscollege
overeenkomstig artikel 23, tweede en vierde lid, Taalwet Gerechtszaken niet naar recht, de rechter
die geen objectiveerbare omstandigheden eigen aan de zaak in aanmerking neemt die maken dat
het aangewezen is dat de rechtbank de zaak zelf dient te beoordelen, namelijk dat de verzoeker in
essentie de feiten niet heeft betwist gelet op een deels betaalde minnelijke schikking, er voldoende
Franse tolken ter beschikking staan van de rechtbank waarop desgewenst een beroep kan worden
gedaan en een taalwijziging in een dergelijke vrij eenvoudige zaak de berechting volkomen
nodeloos zou vertragen en geenszins bevorderlijk is voor de goede rechtsbedeling (1). (1) Zie: Cass.
10 november 2015, AR P.15.0714.N, AC 2015, nr. …

10 november 2015

P.2014.1296.N

AC nr. ...

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Akte geheel in de vereiste taal
gesteld
Een akte moet worden geacht geheel in de voor de rechtspleging vereiste taal te zijn gesteld,
wanneer alle vermeldingen vereist voor de processuele regelmatigheid van de akte in die taal zijn
gesteld.

10 november 2015

P.2014.1174.N

AC nr. ...

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Verzoek tot verwijzing naar een
andere rechtscollege van dezelfde rang - Omstandigheden van de zaak - Aard - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter - Toezicht door het Hof
De rechter mag het verzoek om taalwijziging als bedoeld in artikel 23 Taalwet Gerechtszaken
afwijzen indien er objectiveerbare omstandigheden zijn eigen aan de zaak die maken dat het
aangewezen is dat hijzelf de zaak beoordeelt; de rechter oordeelt onaantastbaar over het
voorhanden zijn van dergelijke omstandigheden maar het Hof gaat na of de rechter uit zijn
vaststellingen geen gevolgen afleidt die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord (1). (1)
Cass. 10 november 2015, AR P.14.1296.N, AC 2015, nr. …; Zie: Cass. 15 november 2011, AR
P.11.0563.N, AC 2011, nr. 618; Cass. 3 maart 1999, AR P.99.0148.F, AC 1999, nr. 128.

10 november 2015

P.2015.0714.N

AC nr. ...

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Verzoek tot verwijzing naar een
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andere rechtscollege van dezelfde rang - Omstandigheden van de zaak - Aard - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter - Toezicht door het Hof
De rechter mag het verzoek om taalwijziging als bedoeld in artikel 23 Taalwet Gerechtszaken
afwijzen indien er objectiveerbare omstandigheden zijn eigen aan de zaak die maken dat het
aangewezen is dat hijzelf de zaak beoordeelt; de rechter oordeelt onaantastbaar over het
voorhanden zijn van dergelijke omstandigheden maar het Hof gaat na of de rechter uit zijn
vaststellingen geen gevolgen afleidt die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord (1). (1)
Cass. 10 november 2015, AR P.15.0714.N, AC 2015, nr. …; Zie: Cass. 15 november 2011, AR
P.11.0563.N, AC 2011, nr. 618; Cass. 3 maart 1999, AR P.99.0148.F, AC 1999, nr. 128.

10 november 2015

P.2014.1296.N

AC nr. ...

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Verzoek tot verwijzing naar een
andere rechtscollege van dezelfde rang - Afwijzing op grond dat de redelijke termijn zou worden
overschreden - Geen concrete aanduiding waarin het risico op miskenning van de redelijke
termijn bestaat - Wettigheid
Verantwoordt de afwijzing van het verzoek om verwijzing naar een ander rechtscollege
overeenkomstig artikel 23, tweede en vierde lid, Taalwet Gerechtszaken niet naar recht, de rechter
die oordeelt dat bij verwijzing naar een dergelijk rechtscollege het risico ontstaat dat de verzoekers
niet meer berecht kunnen worden binnen een redelijke termijn, zonder daarbij concreet aan te
geven waarin dit risico op miskenning van de redelijke termijn-vereiste bestaat (1). (1) Zie: Cass. 10
november 2015, AR P.14.1296.N, AC 2015, nr. …

10 november 2015

P.2015.0714.N

AC nr. ...

TUSSENKOMST
- Tussenkomst voor de rechter in tweede aanleg - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
23 oktober 2015

C.2014.0322.F

AC nr. ...

UITKERING TOT ONDERHOUD [ZIE: 246 LEVENSONDERHOUD]
- Echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Onderhoudsuitkering tussen echtgenoten Levensstijl - Aanzienlijke terugval van de economische situatie - Behoeftige echtgenoot Inkomsten van de andere echtgenoot - Beoordeling
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
5 oktober 2015

C.2014.0471.F

AC nr. ...

- Echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Onderhoudsuitkering tussen echtgenoten Levensstijl - Aanzienlijke terugval van de economische situatie - Behoeftige echtgenoot Inkomsten van de andere echtgenoot - Beoordeling
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De onderhoudsuitkering die krachtens artikel 301, Burgerlijk Wetboek, verschuldigd is, wordt niet
voornamelijk vastgesteld volgens de levensstijl van de echtgenoten tijdens hun samenleven, zodat
de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de behoeftige echtgenoot kan beoordeeld
worden zonder precies het bedrag te kennen van de inkomsten van de andere echtgenoot tijdens
hun samenleven (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015 nr. ...
- Art. 301 Burgerlijk Wetboek
5 oktober 2015

C.2014.0471.F

AC nr. ...

UITLEVERING
- Rechten van de mens - Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden - Rechtsmacht
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
18 september 2015

C.2013.0492.F

AC nr. ...

UITVOERBAARVERKLARING
- Dwangsom - Niet-nakoming van de hoofdveroordeling - Verbeurdverklaring in de
Bondsrepubliek Duitsland - Erkenning en wederzijdse tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen - Bilaterale overeenkomst van 30 juni 1958 - Artikel 1 (1) - Artikel 6 (1) - EEXVerordening - Artikel 33.1 - Artikel 38.1
Wanneer een hoofdveroordeling waaraan een dwangsom is verbonden gedeeltelijk in de
Bondsrepubliek Duitsland moet worden voldaan, kan de dwangsom in die Staat enkel worden
verbeurd wegens niet-nakoming van de hoofdveroordeling, indien de hoofdveroordeling er
uitvoerbaar werd verklaard op grond van een exequaturprocedure (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 33.1 en 38.1 EEG-Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 dec. 2000
- Artt. 1 (1) en 6 (1) Overeenkomst 30 juni 1958 tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland
- Art. 1385bis, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek
29 oktober 2015

C.2014.0386.N

AC nr. ...

- Buitenlandse rechterlijke beslissing - Weigeringsgrond - Beslissing vatbaar voor een gewoon
rechtsmiddel - Taak van de rechter
Opdat een buitenlandse rechterlijke beslissing in toepassing van artikel 25, §1, 4°, Wetboek IPR niet
wordt erkend of uitvoerbaar verklaard, is vereist dat de Belgische rechter onderzoekt of een
buitenlandse rechterlijke beslissing overeenkomstig het recht van de Staat waar zij werd gewezen
nog vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel.
- Art. 25, § 1, 4° Wet 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht
29 oktober 2015

C.2014.0338.N

AC nr. ...

- Dwangsom - Niet-nakoming van de hoofdveroordeling - Verbeurdverklaring in de
Bondsrepubliek Duitsland - Erkenning en wederzijdse tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen - Bilaterale overeenkomst van 30 juni 1958 - Artikel 1 (1) - Artikel 6 (1) - EEXVerordening - Artikel 33.1 - Artikel 38.1
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
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1/2016
C.2014.0386.N

AC nr. ...

VERBINTENIS
- Voorwaardelijke verbintenis - Vervulde voorwaarde - Werking in de tijd - Ontbindende
voorwaarde - Overeenkomst die opeenvolgende of voortdurende verbintenissen in het leven
roept - Ontbinding
De vervulde voorwaarde werkt terug tot op de dag waarop de verbintenis is aangegaan; de
ontbinding van een overeenkomst die opeenvolgende of voortdurende verbintenissen in het leven
roept, geldt evenwel enkel voor de toekomst.
- Art. 1179 Burgerlijk Wetboek
1 oktober 2015

C.2014.0480.N

AC nr. ...

VERDELING
- Vereffening en verdeling - Woonstvergoeding - Staat van behoefte van de
uitkeringsgerechtigde ex-echtgenoot - Onderhoudsuitkering na echtscheiding - Draagwijdte
De omstandigheid dat de woonstvergoeding die een uitkeringsgerechtigde ex-echtgenoot op grond
van artikel 577-2, §3 en §5, Burgerlijk Wetboek verschuldigd is vanaf het definitief worden van de
echtscheiding, wegens de exclusieve bewoning van de nog onverdeelde voormalige echtelijke
woonst, niet effectief maandelijks wordt betaald, maar een te verrekenen schuld is die bij de
vereffening en verdeling in mindering zal worden gebracht op zijn aandeel in de onverdeeldheid,
verhindert in beginsel niet dat de rechter de met de nog te verrekenen woonstvergoeding
corresponderende woonlast in aanmerking neemt bij het beoordelen van de staat van behoefte van
de uitkeringsgerechtigde ex-echtgenoot en het bepalen van de hem toekomende
onderhoudsuitkering na echtscheiding; daardoor wordt geen rekening gehouden met een
toekomstige en onzekere wijziging in de financiële toestand van de partijen; dat artikel 301, §7,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid biedt de uitkering tot levensonderhoud aan te
passen indien de vereffening en verdeling aanleiding geeft tot een wijziging van de financiële
toestand van de partijen die dit rechtvaardigt, doet daaraan niet af.
- Artt. 301, § 7, tweede lid, en 577-2, §§ 3 en 5 Burgerlijk Wetboek
17 september 2015

C.2013.0304.N

AC nr. ...

VERJARING
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Schorsing - Schuldvordering - Onmogelijke uitoefening van de vordering Beletsel voortvloeiend uit de wet
De verjaring van een vordering loopt niet tegen diegene die in de onmogelijkheid verkeert die
vordering uit te oefenen als gevolg van een beletsel dat voortvloeit uit de wet (1). (1) Zie concl. OM
in Pas. 2015, nr. ... .
- Artt. 2251 en 2257 Burgerlijk Wetboek
2 november 2015

C.2010.0410.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Bescherming van de
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financiële belangen van de Europese Gemeenschappen - Onregelmatigheden - Vervolging
Op grond van artikel 3, derde lid, van Verordening nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995
betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen kan een
langere verjaringstermijn dan die voorzien in artikel 3, eerste lid, van die Verordening voortvloeien
uit de gemeenrechtelijke bepaling van artikel 2262bis, § 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek (1). (1) Zie
concl. OM.
- Art. 2262bis, § 1, eerste lid Burgerlijk Wetboek
- Art. 3, eerste en derde lid Verordening Raad EG nr. 2988/95 van 18 december 1995 betreffende de bescherming
van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen
12 november 2015

C.2015.0010.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Bijzondere verjaringen Vijfjarige verjaring - Periodiek betaalbare schulden - Commissielonen
De omstandigheid dat de schuld niet hernieuwd wordt zonder de tussenkomst van de partijen en de
omstandigheid dat het de schuldenaar is die het verkoopoverzicht verzendt op basis waarvan de
schuldeiser zijn commissielonen factureert, zijn criteria die geen verband houden met het
periodieke karakter van de schuld dat vereist wordt door artikel 2277 Burgerlijk Wetboek, wanneer
vastgesteld wordt dat de commissielonen waarvan de betaling gevorderd wordt, afkomstig zijn uit
dezelfde rechtsverhouding (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 2277 Burgerlijk Wetboek
16 oktober 2015

C.2014.0283.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Bijzondere verjaringen Vijfjarige verjaring - Periodiek betaalbare schulden - Commissielonen
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
16 oktober 2015

C.2014.0283.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Schorsing - Schuldvordering - Onmogelijke uitoefening van de vordering Beletsel voortvloeiend uit de wet
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
2 november 2015

C.2010.0410.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Bescherming van de
financiële belangen van de Europese Gemeenschappen - Onregelmatigheden - Vervolging
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.
12 november 2015

C.2015.0010.N

AC nr. ...

STRAFZAKEN
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Toepassing van de wet in de tijd
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
15 september 2015

P.2014.1189.N

AC nr. ...

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Toepassing van de wet in de tijd
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Uit de samenhang van artikel 24 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering – versie 2002 dat
van toepassing is op feiten gepleegd vanaf 2 september 2003, artikel 24 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering – versie 1998 dat ingevolge artikel 33 van de programmawet van 5
augustus 2003 van toepassing is gebleven op de vóór 2 september 2003 gepleegde feiten, artikel 7
van de wet van 14 januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie
waardoor artikel 24 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering – versie 2013 werd ingevoerd
en het arrest van 11 juni 2015 van het Grondwettelijk Hof houdende gedeeltelijke vernietiging van
voormeld artikel 7 van de wet van 14 januari 2013 en handhaving van de gevolgen van de
vernietigde beslissing tot de inwerkingtreding van een nieuwe wetsbepaling en uiterlijk tot 31
december 2016, volgt dat op vóór 2 september 2003 gepleegde feiten uitsluitend de
schorsingsgrond van artikel 24 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering – versie 1998 van
toepassing is (1). (1) Zie concl. OM.

15 september 2015

P.2014.1189.N

AC nr. ...

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Samenhangende feiten - Verjaringsstuitende daden Begrip - Daden gericht op andere personen dan de vervolgde persoon of waarop geen
veroordeling kan worden gegrond
De daden van onderzoek of van vervolging stuiten de oorspronkelijke verjaringstermijn, aangezien
ze ertoe strekken samenhangende feiten te kunnen berechten, zelfs als ze tegen andere personen
dan de vervolgde persoon zijn gericht of als daarop geen veroordeling kan worden gegrond.
- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering
- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0284.F

AC nr. ...

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Verjaringsstuitende daden - Verschillende misdrijven Intrinsieke samenhang
De uitwerking van de daden van onderzoek of van vervolging strekt zich uit tot alle misdrijven die
samen onderzocht en behandeld worden, wanneer ze door intrinsieke samenhang nauw met elkaar
verbonden zijn (1). (1) Cass. 13 september 2006, AR P.06.0966.F, AC 2006, nr. 413.
- Artt. 226 en 227 Wetboek van Strafvordering
- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
24 juni 2015

P.2015.0284.F

AC nr. ...

VERVOER
GOEDERENVERVOER
Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Misdrijf - Inning van een geldsom - Verval van de
strafvordering - Uitzondering - Kennisgeving door het openbaar ministerie van de uitoefening
van de strafvordering
Het bestreden arrest, dat niet vaststelt dat het openbaar ministerie de overtreder binnen de door
de wet voorgeschreven termijn zou hebben kennis gegeven van zijn voornemen om de
strafvordering in te stellen, kon de Staat niet naar recht veroordelen tot het terugbetalen van het
bedrag dat het voorwerp was van de onmiddellijke inning om redenen waaruit afgeleid kan worden
dat het arrest de inbreuk niet-bewezen acht.
- Artt. 32, §§ 1 en 2 Wet 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg.
11 september 2015

C.2015.0006.F

AC nr. ...
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VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Expertise - Hoger beroep - Bevestiging - Appelrechter die verzuimt de zaak
naar de eerste rechter te verwijzen - Cassatie - Verwijzing
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
7 september 2015

C.2014.0226.F

AC nr. ...

VERZEKERING
WAM-VERZEKERING
WAM- verzekering - Zwakke weggebruiker - Rechthebbende
Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.
6 november 2015

C.2014.0391.F

AC nr. ...

WAM- verzekering - Ongeval - Betrokken rijtuigen - Verzekeraars - Dekking - Limieten - Bestuurder
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
7 september 2015

C.2014.0209.F

AC nr. ...

WAM- verzekering - Zwakke weggebruiker - Rechthebbende
De beslissing schendt artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wanneer ze ervan uitgaat dat
enkel de verwanten van het slachtoffer rechthebbenden zijn in de zin van die wetsbepaling en van
die laatsten derhalve de werkgever uitsluit die persoonlijke schade lijdt, doordat hij het loon
uitbetaalt van een werknemer die het slachtoffer is geworden van een verkeersongeval en daarom,
t.g.v. zijn letsels, geen arbeidsprestaties meer kan verrichten (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr.
….
- Art. 29bis, § 1, eerste lid Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
6 november 2015

C.2014.0391.F

AC nr. ...

VERZET
- Strafzaken - Verstekvonnis - Geen hoger beroep van het openbaar ministerie - Verzet van de
beklaagde - Veroordeling - Hoger beroep van het OM en van beklaagde tegen het vonnis op
verzet van beklaagde en tegen een ander vonnis op tegenspraak - Appelrechter - Beslissing
gewezen op die hogere beroepen - Voeging van de zaken - Veroordeling tot een enkele straf Verzwaring van de toestand van de beklaagde - Wettigheid
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De regel luidens welke de appelrechter, op het hoger beroep van het openbaar ministerie en van de
beklaagde tegen het op verzet van de beklaagde gevelde vonnis, de toestand van de beklaagde niet
mag verzwaren wanneer het openbaar ministerie geen hoger beroep ingesteld heeft tegen het
verstekvonnis, geldt niet wanneer de appelrechter, op het hoger beroep van het openbaar
ministerie en van de beklaagde tegen een ander op tegenspraak geveld vonnis, de zaken heeft
gevoegd en de beklaagde veroordeeld heeft tot een enkele straf aangezien het geheel van de hem
in beide zaken ten laste gelegde misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van
een zelfde misdadig opzet (1). (1) Zie Cass. 12 september 1995, AR P.95.0558.N, AC 1995, nr. 379.
- Artt. 65, 147, 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering
30 september 2015

P.2015.0748.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Verstekvonnis - Geen hoger beroep van het openbaar ministerie - Verzet van de
beklaagde - Veroordeling - Hoger beroep van het openbaar ministerie en de beklaagde Beslissing gewezen op dat hoger beroep - Verzwaring van de toestand van de beklaagde Wettigheid
Op verzet van de beklaagde tegen het vonnis van de eerste rechter mag de straf die bij verstek
werd opgelegd, noch in eerste aanleg noch, bij ontstentenis van hoger beroep door het openbaar
ministerie tegen de beslissing bij verstek, in hoger beroep verzwaard worden.
- Art. 187 Wetboek van Strafvordering
30 september 2015

P.2015.0748.F

AC nr. ...

VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsmacht
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
8 oktober 2015

C.2014.0504.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsmacht
De rechter ten gronde die oordeelt dat het overeenkomstig artikel 19 neergelegde verzoek geen
voorlopige maatregel beoogt, maar een uitvoeringsincident, en beslist dat hij het in dit kader
gevorderde zoals het bij hem is aangebracht, niet kan toekennen, oordeelt omtrent zijn
rechtsmacht op grond van artikel 19, derde lid, Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 19, derde lid Gerechtelijk Wetboek
8 oktober 2015

C.2014.0504.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Allerlei - Vordering tot verbetering - Tijdstip
De wetsbepaling die voorziet dat de rechter een beslissing enkel mag verbeteren in zover ze niet is
bestreden, laat geen vordering tot verbetering toe zolang een hoger beroep of een voorziening in
cassatie hangende is en hierop nog geen beslissing is gewezen.
- Art. 799 Gerechtelijk Wetboek

12 november 2015

C.2013.0309.N

AC nr. ...
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STRAFZAKEN
Strafzaken - Algemeen - Verstekvonnis - Beklaagde uit het bevolkingsregister geschrapt Beklaagde heeft verklaard België te verlaten om zich in een andere Staat te vestigen - Zonder
opgave van adres - Betekening van het vonnis aan de procureur des Konings - Geldigheid
Wanneer de beklaagde uit het bevolkingsregister is geschrapt na te hebben verklaard dat hij België
verlaat om zich, zonder verdere uitleg, in een andere Staat te vestigen, hoeft het openbaar
ministerie zijn nieuw adres in het buitenland niet op te zoeken, ter betekening van het jegens hem
bij verstek gewezen vonnis (1). (1) Zie Cass. 4 maart 2008, AR P.07.1782.N, AC 2008, nr. 154.
- Art. 40, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
24 juni 2015

P.2014.1624.F

AC nr. ...

Strafzaken - Allerlei - Zitting van de uitspraak - Aanwezigheid van een magistraat die niet heeft
deelgenomen aan de beraadslaging over de beslissing - Onpartijdigheid van het rechtscollege
Artikel 782bis Gerechtelijk Wetboek verplicht noch verbiedt dat een vonnis of arrest uitgesproken
wordt door alle magistraten die tijdens de zitting van de uitspraak zitting hebben; daaruit volgt dat
de loutere aanwezigheid in de rechtbank op de dag van die zitting van een magistraat die niet heeft
deelgenomen aan de beraadslaging over de beslissing, niet van die aard is een gewettigde
verdenking met betrekking tot de onpartijdigheid van het rechtscollege te doen ontstaan in de
geesten van de partijen of derden.
- Art. 782bis Gerechtelijk Wetboek
- Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
30 september 2015

P.2015.0630.F

AC nr. ...

Strafzaken - Allerlei - Rechtspleging - Terminologie
De vonnissen en arresten worden achtereenvolgens “gewezen” en “ondertekend” door de
magistraten van de rechtbank die alle zittingen van de zaak hebben bijgewoond; vervolgens worden
ze in de regel enkel “uitgesproken” door de voorzitter van de kamer die ze heeft gewezen.
- Artt. 779, 782 en 782bis Gerechtelijk Wetboek
30 september 2015

P.2015.0630.F

AC nr. ...

VOORLOPIGE HECHTENIS
AANHOUDING
Aanhouding - Duur van de vrijheidsberoving - Recht op bijstand van een advocaat - Verhoor door
de politie - Geen advocaat aanwezig - Gevolg - Strafvervolging - Bewijzen - Schuldigverklaring Onwettigheid
De afwezigheid van de advocaat bij een verhoor door de politie tijdens de termijn van
vrijheidsberoving kan aan een eventuele schuldigverklaring in de weg staan in zoverre deze zou
steunen op tijdens dergelijk verhoor afgelegde zelfincriminerende verklaringen, zonder dat de
verhoorde persoon afstand heeft gedaan van de bijstand van een raadsman of vrijwillig daarvoor
gekozen heeft (1). (1) Zie Cass. 10 april 2012, AR P.12.0604.F, AC 2012, nr. 222; Cass. 14 oktober
2014, AR P.14.0507.N, AC 2014, nr. 606.
- Art. 2bis, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
- Art. 47bis Wetboek van Strafvordering
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1/2016
P.2014.1624.F

AC nr. ...

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN
Invrijheidstelling onder voorwaarden - Recidivegevaar - Begrip
De onderzoeksrechter kan de ernstige redenen om te vrezen dat de in vrijheid gelaten verdachte
nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen, zoals bedoeld in artikel 16, §1, vierde lid, Voorlopige
Hechteniswet, afleiden uit alle aan tegenspraak onderworpen feitelijke gegevens die hem
regelmatig zijn overgelegd en een dergelijk gegeven kan bestaan in een vroegere strafrechtelijke
veroordeling van de verdachte, ook al is die nog niet in kracht van gewijsde getreden; de rechter die
bij de beoordeling van het recidivegevaar verwijst naar een vroegere nog niet in kracht van
gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling, miskent dan ook niet het vermoeden van onschuld,
voor zover hij niet aanneemt dat de veroordeelde zich aan die feiten heeft schuldig gemaakt (1). (1)
Cass. 4 maart 1974, AC 1974, blz. 729.

15 september 2015

P.2015.0675.N

AC nr. ...

VORDERING IN RECHTE
- Nieuw rechtsmiddel ingesteld tegen een beslissing die een rechtsmiddel ontvankelijk verklaart Belang
Artikel 17 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een rechtsvordering niet kan worden toegelaten indien
de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen en krachtens artikel 18
Gerechtelijk Wetboek moet dat belang reeds verkregen en dadelijk zijn; wanneer een partij een
rechtsmiddel instelt en de rechter dit rechtsmiddel geheel of deels ontvankelijk verklaart, heeft die
partij er geen belang bij om tegen die beslissing, in de mate het rechtsmiddel ontvankelijk wordt
verklaard, een nieuw rechtsmiddel aan te wenden ver- mits die beslissing tot ontvankelijkverklaring
haar geen schade kan berokkenen (1). (1) Cass. 19 juni 1991, AR nr. 8787, AC 1990-1991, nr. 540;
Cass. 25 november 1997, AR P.95.1479.N, AC 1997, nr. 501.

15 september 2015

P.2014.0021.N

AC nr. ...

- Procespartij - Subjectief recht - Onderzoek - Aard - Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid Hoedanigheid en belang
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.
29 oktober 2015

C.2013.0374.N

AC nr. ...

- Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid - Hoedanigheid en belang - Procespartij - Subjectief recht Onderzoek - Aard
De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht, heeft hoedanigheid en belang
om de vordering in te stellen, ook al wordt dit recht betwist; het onderzoek naar het bestaan of de
draagwijdte van het subjectief recht dat wordt ingeroepen betreft niet de ontvankelijkheid maar de
gegrondheid van de vordering (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek
29 oktober 2015

C.2013.0374.N

AC nr. ...

113/ 118

LiberCas

1/2016

VREEMDELINGEN
- Europese Unie - Onderdanen van derde landen - Terugkeer - Richtlijn 2008/115/EG - Beslissing
tot weigering van verblijf, gegrond op artikel 9ter Vreemdelingenwet - Beroep tot
nietigverklaring - Vrijheidsberoving met het oog op verwijdering - Beroep bij de rechterlijke
macht - Onderzoeksgerechten - Toezicht op de wettigheid van de administratieve maatregel opschortend karakter van het beroep tot nietigverklaring
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat niet vaststelt dat de tenuitvoerlegging van
de verwijderingsmaatregel de vreemdeling niet kan blootstellen aan een ernstig risico op ernstige
en onomkeerbare verslechtering van zijn gezondheidstoestand, verantwoordt zijn beslissing niet
naar recht dat het niet-opschortende karakter van het beroep tot nietigverklaring van de beslissing
tot weigering van verblijf, gegrond op artikel 9ter Vreemdelingenwet, dat de vreemdeling bij de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft ingediend, geen afbreuk doet aan de regelmatigheid
van zijn titel van inbewaringstelling (1). (1) Zie HvJ, 18 december 2014, aff. C-256/13, OCMW
Ottignies-LLN t. Abdida.
- Artt. 19.2 en 47 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 12 december 2007
- Artt. 5 en 13 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 dec. 2008
- Artt. 9ter, 27, § 1, en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
24 juni 2015

P.2015.0762.F

AC nr. ...

WAPENS
- Wapenwet - Verbeurdverklaring - Bijkomende straf bepaald onder de oude en de nieuwe wet Wettigheid van de beslissing - Ontvankelijkheid van het middel
Wanneer de verbeurdverklaring zowel krachtens de oude Wapenwet 1933 als de nieuwe
Wapenwet 2006 is bepaald, is de beslissing daartoe wettig verantwoord en is het middel bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk (1). (1) Zie concl. OM nopens de minst zware strafwet.

15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

- Wapenwet - Verbeurdverklaring - Bijkomende straf bepaald onder de oude en de nieuwe wet Wettigheid van de beslissing - Ontvankelijkheid van het middel
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
15 september 2015

P.2014.0561.N

AC nr. ...

WERKLOOSHEID
RECHT OP UITKERING
Recht op uitkering - Werknemers die werkloos geworden zijn door omstandigheden afhankelijk
van hun wil - Werklozen die actief naar werk moeten zoeken - Onderscheid - Gedifferentieerde
behandeling - Objectief criterium - Rechtvaardiging - Wettelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
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1/2016
S.2013.0008.F

AC nr. ...

Recht op uitkering - Arbeidsmarkt - Beschikbaarheid - Zoeken naar werk Activeringsovereenkomst - Actief zoekgedrag naar werk - Evaluatiegesprek - Derde
evaluatiegesprek - Uitnodiging - Afwezigheid - Werkloze die op dat tijdstip geen uikteringen
meer vraagt
De omstandigheid dat de werknemer geen uitkeringen meer vraagt op de dag waarop hij is
uitgenodigd tot een derde evaluatiegesprek inzake zijn houding actief naar werk te zoeken, staat in
de regel de toepassing van artikel 59sexies, §6, niet in de weg en vormt ook geen geldige reden in
de zin van artikel 59sexies, §1, vierde lid, geen gevolg te geven aan de uitnodiging tot dat gesprek
(1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015 nr. ...
- Artt. 59sexies, §1, eerste, derde en vierde lid, en §6,en143 KB 25 nov. 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering
- Artt. 59quinquies, §§ 5 en 6 KB 25 nov. 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
5 oktober 2015

S.2014.0055.F

AC nr. ...

Recht op uitkering - R.V.A. - Koninklijk besluit van 25 november 1991, artikelen 59quinquies en
59sexies, § 1, vierde lid - Evaluatiegesprek - Uitnodiging - Niet opdagen zonder geldige reden Sanctie - Beslissing - Uitdrukkelijke motivering
Hoewel de RVA, krachtens de artikelen 1 tot 3, van de wet van 29 juli 1991, zijn beslissing inzake het
recht op uitkeringen van de werkloze uitdrukkelijk moet motiveren, verplichten die bepalingen de
RVA niet over te gaan tot een bepaald onderzoek alvorens die beslissing te nemen (1). (1) Zie concl.
OM in Pas. 2015 nr. ...
- Artt. 1 tot 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
5 oktober 2015

S.2014.0055.F

AC nr. ...

Recht op uitkering - Werknemers die werkloos geworden zijn door omstandigheden afhankelijk
van hun wil - Werklozen die actief naar werk moeten zoeken - Onderscheid - Gedifferentieerde
behandeling - Objectief criterium - Rechtvaardiging - Wettelijkheid
Het arrest dat, met toepassing van artikel 159 van de Grondwet, artikel 59sexies, § 6,
Werkloosheidsbesluit afwijst op grond dat er voor de door die bepaling bedoelde uitsluiting geen
modaliteiten zijn die vergelijkbaar zijn met deze die gekoppeld zijn aan de evenwaardige
maatregelen, die van toepassing zijn op de in het voornoemde artikel 51, § 1, eerste lid, bedoelde
werknemer, en dat het bestaan ontkent van een objectief en redelijk criterium dat dit verschil in
behandeling verantwoordt, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (1). (1) Zie de concl. OM
in Pas. nr. ...
- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994
- Artt. 59bis, § 1, eerste lid, en 59ter tot decies KB 25 nov. 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
- Artt. 51, § 1, eerste lid, 52 tot 54, en 58, § 1, eerst lid KB 25 nov. 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
21 september 2015

S.2013.0008.F

AC nr. ...

Recht op uitkering - Arbeidsmarkt - Beschikbaarheid - Zoeken naar werk Activeringsovereenkomst - Actief zoekgedrag naar werk - Evaluatiegesprek - Derde
evaluatiegesprek - Uitnodiging - Afwezigheid - Werkloze die op dat tijdstip geen uikteringen
meer vraagt
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
5 oktober 2015

S.2014.0055.F

AC nr. ...
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Recht op uitkering - R.V.A. - Koninklijk besluit van 25 november 1991, artikelen 59quinquies en
59sexies, § 1, vierde lid - Evaluatiegesprek - Uitnodiging - Niet opdagen zonder geldige reden Sanctie - Beslissing - Uitdrukkelijke motivering
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
5 oktober 2015

S.2014.0055.F

AC nr. ...

Recht op uitkering - Tijdelijke werkloosheid - Voorwaarde - Tijdelijke schorsing van de
arbeidsovereenkomst - Definitieve ongeschiktheid om de overeengekomen arbeid te verrichten Gevolgen - Cassatiemiddel - Vereiste aanwijzingen - Bedoelde wetsbepalingen - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
19 oktober 2015

S.2015.0037.F

AC nr. ...

Recht op uitkering - Tijdelijke werkloosheid - Voorwaarde - Tijdelijke schorsing van de
arbeidsovereenkomst - Definitieve ongeschiktheid om de overeengekomen arbeid te verrichten Gevolgen - Cassatiemiddel - Vereiste aanwijzingen - Bedoelde wetsbepalingen - Ontvankelijkheid
Het middel bekritiseert de beslissing van het bestreden arrest dat de eiser arbeidsgeschikt heeft
verklaard in de zin van de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en hem
vervolgens tijdelijke werkloosheidsuitkeringen heeft toegekend, hoewel hij definitief ongeschikt
was de overeengekomen arbeid voor rekening van zijn werkgever uit te voeren, terwijl de
arbeidsovereenkomst niet meer geschorst is zodra de ongeschiktheid van de werknemer om die
overeengekomen arbeid te verrichten definitief wordt; aangezien uit geen enkele van de in het
middel aangevoerde wetsbepalingen volgt dat de arbeidsovereenkomst, zoals hij aanvoert, niet
meer geschorst is zodra de ongeschiktheid van de werknemer om de overeengekomen arbeid te
verrichten definitief wordt, volstaan de in het middel vermelde wetsbepalingen, indien het middel
gegrond zou zijn, niet om de vernietiging te verantwoorden; het middel is niet ontvankelijk (1). (1)
Zie concl. OM in Pas. 2015,nr. ...
- Art. 31, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
- Art. 27, 2°, a) KB 25 nov. 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
19 oktober 2015

S.2015.0037.F

AC nr. ...

Recht op uitkering - Werknemers die werkloos geworden zijn door omstandigheden afhankelijk
van hun wil - Werklozen die actief naar werk moeten zoeken - Onderscheid - Gedifferentieerde
behandeling - Objectief criterium
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
21 september 2015

S.2013.0008.F

AC nr. ...

Recht op uitkering - Werknemers die werkloos geworden zijn door omstandigheden afhankelijk
van hun wil - Werklozen die actief naar werk moeten zoeken - Onderscheid - Gedifferentieerde
behandeling - Objectief criterium
De werknemers die werkloos worden wegens omstandigheden afhankelijk van hun wil en de
volledig werklozen die hun verplichting verzuimen om actief naar werk te zoeken, vormen
categorieën van personen die volgens een objectief en redelijk criterium zijn onderscheiden
aangezien enkel laatstgenoemden genieten van een begeleide opvolging van hun inspanningen (1).
(1) Zie de concl. OM in Pas. nr. ...
- Artt. 10, 11 en 159 Grondwet 1994
- Artt. 59bis, § 1, eerste lid, en 59ter tot decies KB 25 nov. 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
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- Artt. 51, § 1, eerste lid, 52 tot 54, en 58, § 1, eerst lid KB 25 nov. 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
21 september 2015

S.2013.0008.F

AC nr. ...

Recht op uitkering - Beperkingen - Voorwaarden - Controlekaart - Tekortkoming - Niet
voorleggen - Onrechtmatig uitbetaalde uitkeringen - Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde
Artikel 169, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, krachtens hetwelk het
bedrag van de terugvordering van de onrechtmatig betaalde uitkeringen beperkt kan worden tot
het bruto bedrag van de inkomsten die de werkloze genoten heeft en die niet cumuleerbaar waren
met de werkloosheidsuitkeringen, kan slechts worden toegepast wanneer het onverschuldigde het
gevolg is van de verboden cumulatie van de werkloosheidsuitkeringen en andere inkomsten die de
werkloze ontvangen heeft; het kan niet worden toegepast om het bedrag dat van de werkloze
wordt teruggevorderd te beperken, wanneer vastgesteld is dat het onverschuldigd betaalde het
gevolg is van diens uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen omdat hij de bij artikel 71,
eerste lid, 1° en 5°, van datzelfde koninklijk besluit voorgeschreven verplichtingen inzake de
controlekaart niet heeft nageleefd (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ...
- Artt. 71, eerste lid, 1° en 5°, 169, 1e en 5e lid, en 157bis KB 25 nov. 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering
19 oktober 2015

S.2015.0034.F

AC nr. ...

Recht op uitkering - Onrechtmatig uitbetaalde uitkeringen - Terugvordering van het
onverschuldigd betaalde - Beperkingen - Voorwaarden - Controlekaart - Tekortkoming - Niet
voorleggen
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
19 oktober 2015

S.2015.0034.F

AC nr. ...

WRAKING
- Wettige verdenking - Onpartijdige rechter - Vermoeden van onschuld
De onderzoeksrechter kan de ernstige redenen om te vrezen dat de in vrijheid gelaten verdachte
nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen, zoals bedoeld in artikel 16, §1, vierde lid, Voorlopige
Hechteniswet, afleiden uit alle aan tegenspraak onderworpen feitelijke gegevens die hem
regelmatig zijn overgelegd en een dergelijk gegeven kan bestaan in een vroegere strafrechtelijke
veroordeling van de verdachte, ook al is die nog niet in kracht van gewijsde getreden; de rechter die
bij de beoordeling van het recidivegevaar verwijst naar een vroegere nog niet in kracht van
gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling, miskent dan ook niet het vermoeden van onschuld,
voor zover hij niet aanneemt dat de veroordeelde zich aan die feiten heeft schuldig gemaakt (1). (1)
Cass. 4 maart 1974, AC 1974, blz. 729.

15 september 2015

P.2015.0675.N

AC nr. ...

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ALLERLEI
Allerlei - Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen - Toekenning van voordelen Verbod - Samenwerking met derden - Aansprakelijkheid van de ziekenfondsen - Bewijs
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Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
5 oktober 2015

S.2014.0029.F

AC nr. ...

Allerlei - Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen - Toekenning van voordelen Verbod - Samenwerking met derden - Aansprakelijkheid
Artikel 43quinquies, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en
landsbonden van ziekenfondsen moet in die zin moet worden uitgelegd dat die bepaling met de
woorden "elke andere derde", enkel de hypothese bedoelt waarbij het verboden voordeel door een
derde wordt toegekend, maar in samenwerking met een of meerdere ziekenfondsen of nationale
landsbonden van geïdentificeerde ziekenfondsen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ...
- Artt. 43quinquies, 1e en 2e lid, 43bis en 60bis, 1e lid, 1° Wet 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen
5 oktober 2015

S.2014.0029.F

AC nr. ...

Allerlei - Toekenning van voordelen - Verbod - Samenwerking met derden - Aansprakelijkheid van
de ziekenfondsen - Bewijs - Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen
Noch uit artikel 43quinquies, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990, noch uit de
parlementaire voorbereiding blijkt dat die bepaling een wettelijk vermoeden van aansprakelijkheid
van de ziekenfondsen en bonden van ziekenfondsen zou instellen voor het toekennen, door de
derden, van de door haar bedoelde voordelen, zelfs niet onder voorbehoud van het bewijs van het
tegendeel (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ...
- Artt. 43quinquies, 1e en 2e lid, 43bis en 60bis, 1e lid, 1° Wet 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen
5 oktober 2015

S.2014.0029.F

AC nr. ...

Allerlei - Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen - Toekenning van voordelen Verbod - Samenwerking met derden - Aansprakelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
5 oktober 2015

S.2014.0029.F

AC nr. ...
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