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AANRANDING VAN DE EERBAARHEID EN VERKRACHTING
- Verzwarende omstandigheid - Schuldige die gezag heeft over het slachtoffer - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter - Criteria
De rechter oordeelt onaantastbaar op grond van de hem regelmatig overgelegde feitelijke gegevens,
mits eerbiediging van het recht van verdediging, of bij aanranding der eerbaarheid of verkrachting
de schuldige behoort tot degenen die over het slachtoffer gezag hebben; het Hof gaat enkel na of de
rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgtrekkingen afleidt die daarmee geen verband houden of op
grond daarvan niet kunnen worden aangenomen.

26 april 2016

P.2016.0117.N

AC nr. ...

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
SCHADE
Schade - Begrip - Vormen - Begrip - Herstel - Voorwerp
Degene die door zijn schuld een ander schade heeft berokkend, is verplicht ze te vergoeden en de
getroffene heeft, in de regel, recht op de integrale vergoeding van de schade die hij heeft geleden
(1). (1) Cass. 8 januari 2016, AR C.14.0300.F, AC 2016, nr. ...
- Artt. 1382-1383 Burgerlijk Wetboek
27 mei 2016

C.2015.0509.F

AC nr. ...

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Ramingswijze - Beginselen
De rechter raamt in concreto de schade die door een onrechtmatige daad is veroorzaakt (1). (1)
Cass. 8 januari 2016, AR C.14.0300.F, AC 2016, nr. ...
- Artt. 1382-1383 Burgerlijk Wetboek
27 mei 2016

C.2015.0509.F

AC nr. ...

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Ramingswijze - Blijvende
morele schade - Raming naar billijkheid
De rechter mag de schade naar billijkheid ramen, mits hij de redenen aangeeft waarom hij de door
de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade
onmogelijk anders kan worden bepaald (1). (1) Cass. 8 januari 2016, AR C.14.0300.F, AC 2016, nr. ...
- Artt. 1382-1383 Burgerlijk Wetboek
27 mei 2016

C.2015.0509.F

AC nr. ...

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Ramingswijze - Blijvende
morele schade - Kapitalisatie - Bewijs - Voorwerp - Bewijslast
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Hoewel de getroffene van een onrechtmatige daad zijn schade hoort aan te tonen, dient hij niet,
wanneer hij voorstelt zijn blijvende morele schade te berekenen door de kapitalisatie van een
forfaitaire dagbasis, aan te tonen dat die schade in de toekomst constant zal blijven (1). (1) Sommige
auteurs (zoals N. SIMAR, “La capitalisation du dommage: la messe est loin d'être dite”, JLMB, 2012,
p. 1301; I. MATERNE, “Recours au forfait ou à la méthode de la capitalisation: pas de principe de
solution qui soit univoque!”, JLMB,2015, p. 602), die steunen op de verplichting voor de getroffene
om het bestaan van zijn schade en het quantum ervan te bewijzen, zijn van oordeel dat die
getroffene de rechtlijnigheid en het terugkeren van zijn blijvende schade moet aantonen wanneer hij
vordert dat een forfaitaire basis wordt gekapitaliseerd om de vergoeding van zijn schade te
berekenen. Die bewering komt voort uit een verwarring tussen de raming van de schade en de
berekening van de vergoeding. De kapitalisatie is geen ramingstechniek; het is gewoon een
berekeningswijze van de vergoeding. (Zie o.a. J.-L, FAGNART, “La capitalisation d'indemnités
forfaitaires”, For. Ass., 2007, p. 83; J. SCHRYVERS, “Les tables 2004”, RGAR., 2007, nr. 14216-4,
verso). De getroffene moet enkel zijn blijvende schade aantonen en indien zulks het geval is, wordt
de schade verondersteld niet te veranderen, behoudens bewijs van het tegendeel (J.-L. FAGNART,
“Les paradoxes de l'évaluation du dommage corporel”, in Actualités en droit de la responsabilité, p.
100, nr. 67; in die zin ook C. MELOTTE, “La capitalisation du dommage moral: une question réglée?”,
For. Ass., 2012, p. 96-97; J.-F. MAROT, “La valse à deux temps”, J.J. pol., 2013, p. 147; D. MAYERUS,
“Comment évaluer le plus justement possible en droit commun la partie déjà subie du dommage
permanent”, RGAR, 2008, p. 14.373-4, verso; T. PAPART, “Forfait: n.m., crime audacieux... Adéquation des différentes méthodes de calcul du préjudice futur”, RGAR, 2010, p. 14.603-6;
Conclusie AG Th. WERQUIN vóór Cass. 16 april 2015, AR nr. C.13.0305.F, Juridat, inzonderheid onder
nr. 9). Het is trouwens tegenstrijdig de kapitalisatie te weigeren om reden dat de grondslag in de
loop van de tijd kan veranderen wegens een zogenaamde gewenning (morele schade) of eventuele
wijzigingen van de gezinstoestand (huishoudschade), en ze te vergoeden door een allesomvattend
forfait precies alsof die schade constant bleef tijdens de gehele vergoede periode. De kapitalisatie (of
beter de geïndexeerde rente wanneer ze wordt gevorderd) biedt uitgerekend de mogelijkheid om
rekening te houden met eventuele toekomstige wijzingen van de schade (J.-L. FAGNART, “Les
paradoxes ...”, op. cit., nr. 65; D. DE CALLATAŸ, “En route vers un réel devoir de motivation du
recours à l'évaluation forfaitaire”, RGAR, 2013, p. 14.938-4, verso). Th. W.
- Artt. 1382-1383 Burgerlijk Wetboek
27 mei 2016

C.2015.0509.F

AC nr. ...

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Ramingswijze - Blijvende
huishoudelijke schade - Kapitalisatie - Bewijs - Voorwerp - Bewijslast
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Hoewel de getroffene van een onrechtmatige daad zijn schade hoort aan te tonen, dient hij niet,
wanneer hij voorstelt zijn blijvende huishoudschade te berekenen door de kapitalisatie van een
forfaitaire dagbasis, aan te tonen dat die schade in de toekomst constant zal blijven (1). (1) Sommige
auteurs (zoals N. SIMAR, “La capitalisation du dommage: la messe est loin d'être dite”, JLMB, 2012,
p. 1301; I. MATERNE, “Recours au forfait ou à la méthode de la capitalisation: pas de principe de
solution qui soit univoque!”, JLMB,2015, p. 602), die steunen op de verplichting voor de getroffene
om het bestaan van zijn schade en het quantum ervan te bewijzen, zijn van oordeel dat die
getroffene de rechtlijnigheid en het terugkeren van zijn blijvende schade moet aantonen wanneer hij
vordert dat een forfaitaire basis wordt gekapitaliseerd om de vergoeding van zijn schade te
berekenen. Die bewering komt voort uit een verwarring tussen de raming van de schade en de
berekening van de vergoeding. De kapitalisatie is geen ramingstechniek; het is gewoon een
berekeningswijze van de vergoeding. (Zie o.a. J.-L, FAGNART, “La capitalisation d'indemnités
forfaitaires”, For. Ass., 2007, p. 83; J. SCHRYVERS, “Les tables 2004”, RGAR., 2007, nr. 14216-4,
verso). De getroffene moet enkel zijn blijvende schade aantonen en indien zulks het geval is, wordt
de schade verondersteld niet te veranderen, behoudens bewijs van het tegendeel (J.-L. FAGNART,
“Les paradoxes de l'évaluation du dommage corporel”, in Actualités en droit de la responsabilité, p.
100, nr. 67; in die zin ook C. MELOTTE, “La capitalisation du dommage moral: une question réglée?”,
For. Ass., 2012, p. 96-97; J.-F. MAROT, “La valse à deux temps”, J.J. pol., 2013, p. 147; D. MAYERUS,
“Comment évaluer le plus justement possible en droit commun la partie déjà subie du dommage
permanent”, RGAR, 2008, p. 14.373-4, verso; T. PAPART, “Forfait: n.m., crime audacieux... Adéquation des différentes méthodes de calcul du préjudice futur”, RGAR, 2010, p. 14.603-6;
Conclusie AG Th. WERQUIN vóór Cass. 16 april 2015, AR nr. C.13.0305.F, Juridat, inzonderheid onder
nr. 9). Het is trouwens tegenstrijdig de kapitalisatie te weigeren om reden dat de grondslag in de
loop van de tijd kan veranderen wegens een zogenaamde gewenning (morele schade) of eventuele
wijzigingen van de gezinstoestand (huishoudschade), en ze te vergoeden door een allesomvattend
forfait precies alsof die schade constant bleef tijdens de gehele vergoede periode. De kapitalisatie (of
beter de geïndexeerde rente wanneer ze wordt gevorderd) biedt uitgerekend de mogelijkheid om
rekening te houden met eventuele toekomstige wijzingen van de schade (J.-L. FAGNART, “Les
paradoxes ...”, op. cit., nr. 65; D. DE CALLATAŸ, “En route vers un réel devoir de motivation du
recours à l'évaluation forfaitaire”, RGAR, 2013, p. 14.938-4, verso). Th. W.
- Artt. 1382-1383 Burgerlijk Wetboek
27 mei 2016

C.2015.0509.F

AC nr. ...

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Ramingswijze - Blijvende
morele schade - Kapitalisatie - Bewijs - Voorwerp - Bewijslast
Noot van advocaat-generaal Werquin.
27 mei 2016

C.2015.0509.F

AC nr. ...

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Ramingswijze - Blijvende
huishoudelijke schade - Kapitalisatie - Bewijs - Voorwerp - Bewijslast
Noot van advocaat-generaal Werquin.
27 mei 2016

C.2015.0509.F

AC nr. ...

ADVOCAAT
- Strafzaken - Zaak met verschillende beklaagden - Volgorde waarin zal worden gepleit Bevoegdheid van de voorzitter - Recht voor de advocaat om te pleiten op een latere rechtszitting
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In een zaak met verschillende beklaagden bepaalt de voorzitter de volgorde waarin de raadslieden
aan het woord worden gelaten om te pleiten; geen bepaling verleent de raadslieden het recht om te
pleiten op een latere rechtszitting.

24 mei 2016

P.2016.0524.N

AC nr. ...

- Vreemdelingenwet - Bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving - Uitspraak van de kamer van
inbeschuldigingstelling over de wettigheid van de vrijheidsberoving - Cassatieberoep - Verklaring
van cassatie - Ontvankelijkheid - Vereisten
Uit artikel 425, § 1, Wetboek van Strafvordering, dat van toepassing is op het cassatieberoep dat
wordt ingesteld tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over
de wettigheid van een bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving van een vreemdeling, volgt dat
hij die namens een partij cassatieberoep instelt ter gelegenheid van het afleggen van zijn verklaring
van cassatieberoep niet alleen moet doen blijken van zijn hoedanigheid van advocaat, maar ook van
het feit dat hij houder is van het door artikel 425, § 1, tweede lid, bedoelde getuigschrift.

5 april 2016

P.2016.0334.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Cassatieberoep - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verklaring van
cassatie - Ontvankelijkheid - Vereisten
Uit artikel 425, § 1, Wetboek van Strafvordering volgt dat hij die namens een partij cassatieberoep
instelt ter gelegenheid van het afleggen van zijn verklaring niet alleen moet doen blijken van zijn
hoedanigheid van advocaat, maar ook van het feit dat hij houder is van het bij het tweede lid van die
paragraaf bedoelde getuigschrift; zowel de advocaat die als raadsman van de eiser het
cassatieberoep instelt als deze die in de plaats van deze raadsman het cassatieberoep tekent,
moeten aan deze vereisten voldoen (1). (1) Zie: Cass. 5 april 2016, AR P.16.0334.N, AC 2016, nr. …
- Art. 425, § 1, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering
10 mei 2016

P.2016.0284.N

AC nr. ...

- Vreemdelingenwet - Bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving - Uitspraak van de kamer van
inbeschuldigingstelling over de wettigheid van de vrijheidsberoving - Cassatieberoep - Memorie Vormvereisten
Uit artikel 429, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat van toepassing is op het cassatieberoep
dat wordt ingesteld tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet
over de wettigheid van een bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving van een vreemdeling, volgt
dat hij die namens een partij ter griffie van het Hof een memorie wil indienen niet alleen moet doen
blijken van zijn hoedanigheid van advocaat, maar ook van het feit dat hij houder is van het door
artikel 425, § 1, tweede lid, bedoelde getuigschrift.

5 april 2016

P.2016.0334.N

AC nr. ...

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
HOGE COMMISSIE
Hoge commissie - Cassatieberoep - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Vereiste
vermeldingen
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Artikel 425, § 1, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de verklaring van cassatieberoep voor
de beklaagde gedaan en getekend door de advocaat, die houder moet zijn van een getuigschrift van
een opleiding in cassatieprocedures, op de griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft
gewezen, heeft een algemene draagwijdte en is van toepassing in alle procedures, tenzij daarvan
door een bijzondere wet wordt afgeweken, wat niet het geval is voor het cassatieberoep ingesteld
tegen een beslissing van de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij bedoeld in artikel
19ter Wet Bescherming Maatschappij.
- Art. 19ter Wet Bescherming Maatschappij
- Art. 425, § 1, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering
10 mei 2016

P.2016.0284.N

AC nr. ...

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN
Algemeen - Vonnis - Wijze van betekening
Een vonnis kan worden betekend door de afgifte van een afschrift ervan bij
gerechtsdeurwaardersexploot, ofwel aan de persoon, wanneer het afschrift aan de geadresseerde
zelf ter hand wordt gesteld, ofwel, indien zij niet aan de persoon kan worden gedaan, aan de
woonplaats of de verblijfplaats.
- Artt. 32, 1°, 33, eerste lid, 35, eerste lid, 38, § 1, eerst Gerechtelijk Wetboek
26 mei 2016

F.2015.0011.N

AC nr. ...

ALLERLEI
Allerlei - Betekening aan de woon-of verblijfplaats - Door de gerechtsdeurwaarder verzonden
aangetekende brief - Rechtsgevolgen
Het verzenden door de gerechtsdeurwaarder van een aangetekende brief aan de woon-of
verblijfplaats in geval de betekening niet aan de persoon kan worden gedaan, overeenkomstig
artikel 38, § 1, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, is een loutere voorzorgsmaatregel die de gevolgen
niet heeft van een betekening en derhalve de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden niet doet
lopen.
- Art. 38, § 1, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek
26 mei 2016

F.2015.0011.N

AC nr. ...

EXPLOOT
Exploot - Betekening aan de woon-of verblijfplaats - Verplichte vermeldingen
In geval van betekening aan de woon- of verblijfplaats, moet de gerechtsdeurwaarder in het exploot
niet vermelden op welke wijze het exploot aldaar wordt achtergelaten, zoals in de brievenbus, onder
de ingangsdeur of nog op een andere plaats.
- Artt. 32, 1°, 33, eerste lid, 35, eerste lid, 38, § 1, eerst Gerechtelijk Wetboek
26 mei 2016

F.2015.0011.N

AC nr. ...

Exploot - Plaats van betekening
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Onder “plaats van betekening” die de gerechtsdeurwaardeur op straffe van nietigheid in het exploot
van betekening moet vermelden, wordt verstaan, in geval van betekening aan de persoon, de plaats
waar de persoon zich bevindt aan wie het afschrift wordt ter hand gesteld en, in geval van
betekening aan de woon- of verblijfplaats, het adres van deze woon- of verblijfplaats.
- Artt. 32, 1°, 33, eerste lid, 35, eerste lid, 38, § 1, eerst Gerechtelijk Wetboek
26 mei 2016

F.2015.0011.N

AC nr. ...

Exploot - Te verrichten formaliteiten - Wijze van vermelding
Om te voldoen aan artikel 44, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat een aantal
formaliteiten oplegt in geval de betekening niet aan de persoon zelf kan worden gedaan, volstaat het
dat de gerechtsdeurwaarder in zijn exploot vermeldt dat de voorgeschreven formaliteiten werden
nageleefd, zonder dat vereist is dat hij deze formaliteiten nader omschrijft.
- Art. 44, eerste en tweede lid Gerechtelijk Wetboek
26 mei 2016

F.2015.0011.N

AC nr. ...

BEVOEGDHEID EN AANLEG
STRAFZAKEN
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Douane en accijnzen - Burgerlijke
rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen - Bevoegdheid van de strafrechter
De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering tot betaling
van de ontdoken rechten veronderstelt dat op het ogenblik van de aanhangigmaking van die
burgerlijke rechtsvordering de strafrechter regelmatig is geadieerd van door de artikelen 281 en 282
AWDA bedoelde overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden én dat de belastingschuldige
regelmatig bij het proces is betrokken (1). (1) Cass. 29 april 2003, AR P.02.1461.N, AC 2003, nr. 269
(gewezen in dezelfde zaak); Cass.14 juni 2005, AR P.05.0123.N, AC 2005, nr. 339; Cass. 8 oktober
2013, AR P.12.0143.N, AC 2013, nr. 504 en NC, 2013 met noot van VAN DOOREN, E., “De
fiscaalrechtelijke onbevoegdheid van de strafrechter over douanerechten ter wille van de
miskenning van het specialiteitsbeginsel”.

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Douane en accijnzen - Burgerlijke
rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen - Bevoegdheid van de strafrechter - Personen
waaromtrent de strafrechter uitspraak kan doen
De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering tot betaling
van rechten en accijnzen is niet beperkt tot de personen die worden vervolgd wegens overtreding
van de artikelen 281 en 282 AWDA, maar strekt zich uit tot elke douane- en accijnsschuldenaar die in
de strafprocedure is betrokken en waartegen de administratie een burgerlijke rechtsvordering heeft
ingesteld en dit ongeacht in welke hoedanigheid die douane- of accijnsschuldenaar in de procedure
werd betrokken (1). (1) Cass. 29 april 2003, AR P.02.1461.N, AC 2003, nr. 269 (gewezen in dezelfde
zaak).

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Douane en accijnzen - Burgerlijke
rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen - Bevoegdheid van de strafrechter - Personen
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waaromtrent de strafrechter uitspraak kan doen
De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering tot betaling
van rechten en accijnzen is niet beperkt tot de personen die worden gedagvaard in hun
hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke partijen voor misdrijven gepleegd door andere
procespartijen; die bevoegdheid strekt zich ook uit tot zij die in hun hoedanigheid van beklaagde als
douane- en accijnsschuldenaar in de strafprocedure betrokken waren.

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Douane en accijnzen - Burgerlijke
rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering gericht tegen
een rechtspersoon - Bevoegdheid van de strafrechter
De bevoegdheid van de strafrechter om overeenkomstig artikel 283 AWDA kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvordering tot betaling van rechten ten aanzien van een douane- of
accijnsschuldenaar die een rechtspersoon is, vereist niet dat deze rechtspersoon voor de strafrechter
werd gedagvaard in zijn hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke partij voor misdrijven
gepleegd door zijn aangestelden.

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

BEWIJS
STRAFZAKEN
Strafzaken - Algemeen - Onwettig of onregelmatig bewijs - Beklaagde - Verklaring zonder bijstand
van een advocaat - Strafvordering
De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen door een beklaagde van verklaringen
zonder bijstand of mogelijkheid tot bijstand van een advocaat leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid
van de strafvordering, maar enkel tot eventuele bewijsuitsluiting; het recht de strafvordering uit te
oefenen ontstaat immers door het plegen van het als misdrijf omschreven feit, ongeacht de wijze
waarop ze verder wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze waarop de bewijsgaring verloopt
(1). (1) Cass. 30 maart 2010, AR P.09.1789.N, AC 2010, nr. 231 met concl. van advocaat-generaal
DUINSLAEGER; Cass. 29 november 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. van advocaatgeneraal DUINSLAEGER; Cass. 13 november 2012, AR P.12.1082.N, AC 2012, nr. 610 met concl. van
advocaat-generaal DUINSLAEGER; Cass. 8 april 2014, AR P.13.0080.N, AC 2014, nr. 275; Cass. 14
oktober 2014, AR P.14.0507.N, AC 2014, nr. 606; Cass. 14 oktober 2014, AR P.14.0666.N, AC 2014,
nr. 607.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

Strafzaken - Geschriften - Allerlei - Proces-verbaal - Verkeersovertreding - Melding van gegevens
afkomstig van een niet-gekende bron
Uit de enkele omstandigheid dat een proces-verbaal melding zou maken van gegevens die afkomstig
zijn van een niet-gekende bron volgt niet dat dit proces-verbaal nietig is of dat het geen bijzondere
bewijswaarde kan hebben.

5 april 2016

P.2015.0005.N

AC nr. ...
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Strafzaken - Bewijsvoering - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid
van de procedure - Nietigverklaring krachtens de wet van een onderzoekshandeling - Gevolg Weigering bewijselementen die het gevolg zijn van de nietig verklaarde onderzoekshandeling uit
te sluiten
De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering beslist dat krachtens de wet de nietigheid van een onderzoekshandeling moet
worden uitgesproken, is met toepassing van paragraaf 6 van dat artikel in de regel ertoe gehouden
de bewijselementen die het gevolg zijn van deze onderzoekshandeling als bewijs uit te sluiten; zij kan
niet weigeren op grond van artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering of artikel 13
van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in
strafzaken, bewijselementen die het gevolg zijn van de nietig verklaarde onderzoekshandeling als
bewijs uit te sluiten.

10 mei 2016

P.2015.1643.N

AC nr. ...

Strafzaken - Geschriften - Allerlei - Proces-verbaal - Verkeersovertreding - Onduidelijke of onjuiste
gegevens over de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs
Uit de enkele omstandigheid dat een proces-verbaal van een verkeersovertreding onduidelijke of
zelfs onjuiste gegevens zou bevatten over de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs door de
parketmagistraat, volgt niet dat dit proces-verbaal nietig is of geen bijzondere bewijswaarde kan
hebben met betrekking tot de vastgestelde verkeersovertreding.

5 april 2016

P.2015.0005.N

AC nr. ...

BOSSEN
- Bosmisdrijf - Illegale ontbossing - Herstelmaatregel - Herstel in de oorspronkelijke toestand
De rechter is verplicht het herstel te bevelen zodra dit noodzakelijk is om de gevolgen van het
misdrijf te doen verdwijnen; daaruit volgt dat het herstel in de oorspronkelijke toestand niet inhoudt
dat de plaats noodzakelijk moet worden hersteld in de materiële toestand die identiek is aan de
toestand die vóór het bosmisdrijf bestond en dat dit herstel ook kan inhouden dat aan de illegale
ontbossing een einde wordt gesteld door aanplanting van andere boomsoorten dan deze die
onrechtmatig werden verwijderd (1). (1) Cass. 8 september 2009, AR P.09.0402.N, AC 2009, nr. 484.
- Art. 16.6.6, § 1 Decr. Vl. R. 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
5 april 2016

P.2014.1627.N

AC nr. ...

- Artikel 3, § 1, Bosdecreet - Begrip "bos" - Beoordeling door de rechter - Criteria - Feitelijke
toestand - Biologische waarderingskaart
Of een bos er een is in de zin van artikel 3, § 1, Bosdecreet, hangt af van de feitelijke toestand op het
terrein, waarover de rechter onaantastbaar oordeelt; hierbij kan hij zich, naast andere elementen,
steunen op de biologische waarderingskaart.
5 april 2016

P.2014.1627.N

AC nr. ...

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
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- Douane en accijnzen - Rechtsvordering tot invordering van rechten bedoeld in artikel 283
AWDA - Aard
De door de administratie ingestelde rechtsvordering tot invordering van door een douane- of
accijnsmisdrijf ontdoken rechten als bedoeld in artikel 283 AWDA, is een burgerlijke rechtsvordering
die weliswaar samengaat met de strafvordering, maar hiervan losstaat; deze zelfstandige burgerlijke
rechtsvordering vloeit immers niet voort uit het misdrijf, maar vindt rechtstreeks haar grondslag in
de wet die de verplichting tot betaling van rechten oplegt (1). (1) Cass. 20 februari 1990, AR 3175, AC
1989-90, nr. 371; Cass. 13 januari 1999, AR P.98.0412.F, AC 1999, nr. 37; Cass. 14 juni 2005, AR
P.05.0123.N, AC 2005, nr. 339; HUYBRECHTS, L., DUINSLAEGER, P., VAN DOOREN, E. en BOSSUYT, A.,
“15 jaar cassatierechtspraak inzake douane en accijnzen”, Verslag van het Hof van Cassatie, 2009, p.
197 e.v.; DE NAUW, A., “Overzicht van douanestrafrecht”, RW, 2004-2005, 935.

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

- Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen Burgerlijke rechtsvordering gericht tegen een rechtspersoon - Bevoegdheid van de strafrechter
De bevoegdheid van de strafrechter om overeenkomstig artikel 283 AWDA kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvordering tot betaling van rechten ten aanzien van een douane- of
accijnsschuldenaar die een rechtspersoon is, vereist niet dat deze rechtspersoon voor de strafrechter
werd gedagvaard in zijn hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke partij voor misdrijven
gepleegd door zijn aangestelden.

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

- Douane en accijnzen - Rechtsvordering tot invordering van rechten bedoeld in artikel 283
AWDA - Grondslag
De door de administratie ingestelde rechtsvordering tot invordering van door een douane- of
accijnsmisdrijf ontdoken rechten als bedoeld in artikel 283 AWDA, is een burgerlijke rechtsvordering
die weliswaar samengaat met de strafvordering, maar hiervan losstaat; deze zelfstandige burgerlijke
rechtsvordering vloeit immers niet voort uit het misdrijf, maar vindt rechtstreeks haar grondslag in
de wet die de verplichting tot betaling van rechten oplegt (1). (1) Cass. 20 februari 1990, AR 3175, AC
1989-90, nr. 371; Cass. 13 januari 1999, AR P.98.0412.F, AC 1999, nr. 37; Cass. 14 juni 2005, AR
P.05.0123.N, AC 2005, nr. 339; HUYBRECHTS, L., DUINSLAEGER, P., VAN DOOREN, E. en BOSSUYT, A.,
“15 jaar cassatierechtspraak inzake douane en accijnzen”, Verslag van het Hof van Cassatie, 2009, p.
197 e.v.; DE NAUW, A., “Overzicht van douanestrafrecht”, RW, 2004-2005, 935.

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

- Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen Bevoegdheid van de strafrechter - Personen waaromtrent de strafrechter uitspraak kan doen
De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering tot betaling
van rechten en accijnzen is niet beperkt tot de personen die worden gedagvaard in hun
hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke partijen voor misdrijven gepleegd door andere
procespartijen; die bevoegdheid strekt zich ook uit tot zij die in hun hoedanigheid van beklaagde als
douane- en accijnsschuldenaar in de strafprocedure betrokken waren.

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...
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- Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen Bevoegdheid van de strafrechter
De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering tot betaling
van rechten en accijnzen is niet beperkt tot de personen die worden vervolgd wegens overtreding
van de artikelen 281 en 282 AWDA, maar strekt zich uit tot elke douane- en accijnsschuldenaar die in
de strafprocedure is betrokken en waartegen de administratie een burgerlijke rechtsvordering heeft
ingesteld en dit ongeacht in welke hoedanigheid die douane- of accijnsschuldenaar in de procedure
werd betrokken (1). (1) Cass. 29 april 2003, AR P.02.1461.N, AC 2003, nr. 269 (gewezen in dezelfde
zaak).

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

- Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen Regelmatig geadieerde strafrechter - Latere beslissing waarbij de strafvordering niet ontvankelijk
wordt verklaard
Het niet-ontvankelijk verklaren van de strafvordering lastens een douane- en accijnsschuldenaar
belet niet dat de strafrechter, voor zover hij regelmatig was geadieerd van de door de artikelen 281
en 282 AWDA bedoelde misdrijven tegen andere in de strafprocedure vervolgde beklaagden, op
grond van artikel 283 AWDA kennis neemt van de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van
rechten en accijnzen ingesteld tegen die douane- en accijnsschuldenaar.

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

CASSATIE
Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Rechtspleging in
hoger beroep - Verzwaring van de vervangende gevangenisstraf - Geen eenparigheid - Gevolg Vernietiging - Beperking
Wanneer het appelgerecht de door de eerste rechter uitgesproken geldboete bevestigt, maar de
vervangende gevangenisstraf verzwaart, zonder dat het vaststelt dat de beslissing eenparig werd
genomen, wordt de vernietiging beperkt tot die straf (1). (1) Cass. 21 november 1984, AR 3768, AC
1984-1985, nr 182; Cass. 4 november 2003, AR P.03.0698.N, AC 2003, nr. 550.

26 april 2016

P.2015.1381.N

AC nr. ...

ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET
CASSATIEGEDING
Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Intrekking van
een arrest
Hoewel het Hof de opdracht en de bevoegdheid heeft om, buiten het in artikel 1113, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval, de intrekking van een door hem gewezen arrest te
bevelen, kan het dat alleen maar doen op voorwaarde dat die beslissing uitsluitend op een
verschrijving berust die niet kan worden verweten aan degene die de intrekking heeft gevorderd en
waartegen laatstgenoemde geen verweer heeft kunnen voeren (1). (1) Zie Cass. 23 oktober 2009, AR
C.09.0267.F, AC 2009, nr. 615, en de verwijzing.
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- Art. 1113, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
20 mei 2016

F.2015.0176.F

AC nr. ...

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Strafzaken - Bepaling van de sanctie - Onaantastbare
beoordeling door de strafrechter - Marginale toetsing
Binnen de perken van de wet en de verdragsbepalingen die in België rechtstreekse werking hebben,
bepaalt de rechter in feite en derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de
zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuk en de persoonlijkheid van de dader; het Hof vermag
evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt
dat er werd geoordeeld met schending van die verdragsbepalingen.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Nazicht door het Hof - Grenzen - Marginale toetsing Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Procespartij - Voeging van stukken aan het dossier van de
rechtspleging - Stukken niet langer aanwezig in het strafdossier bij de behandeling voor de
feitenrechter - Recht van de verdediging - Miskenning - Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter
Het recht van verdediging houdt in de regel in dat elke partij tijdens het gerechtelijk onderzoek
stukken die zij nuttig acht voor haar verdediging bij het strafdossier kan doen voegen en die stukken
moeten in de regel tot het strafdossier blijven behoren opdat de rechter bij de beoordeling van de
gegrondheid van de strafvordering ze in zijn oordeel kan betrekken; de omstandigheid dat door een
partij aan een strafdossier gevoegde stukken zich bij de behandeling door de rechter niet langer
meer in het strafdossier bevinden, leidt als dusdanig niet tot de onontvankelijkheid van de
strafvordering; het staat aan de rechter onaantastbaar te oordelen of het niet langer meer aanwezig
zijn van deze stukken het recht van verdediging van de partij die ze heeft laten voegen, heeft
miskend en het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen (1). (1) Zie
Cass. 27 februari 2013, AR P.12.1698.F, AC 2013, nr. 134.
26 april 2016

P.2015.0751.N

AC nr. ...

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Strafzaken - Strafbare deelneming - Onaantastbare
beoordeling door de strafrechter - Marginale toetsing
Strafbare deelneming als bedoeld in artikel 66 Strafwetboek vereist dat de mededader een door de
wet bepaalde vorm van medewerking aan een misdaad of een wanbedrijf verleent, weet dat hij zijn
medewerking aan een bepaalde misdaad of een bepaald wanbedrijf verleent en het opzet heeft aan
die misdaad of dat wanbedrijf zijn medewerking te verlenen; de rechter oordeelt onaantastbaar of
de als mededader vervolgde beklaagde aan die voorwaarden voldoet en het Hof gaat enkel na of de
rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of daardoor
niet kunnen worden verantwoord (1). (1) Cass. 22 juni 2004, AR P.03.1620.N, AC 2004, nr. 344.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Strafzaken - Strafvordering - Aanranding van de eerbaarheid
en verkrachting - Verzwarende omstandigheid dat de schuldige gezag heeft over het slachtoffer Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toezicht van het Hof - Marginale toetsing
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De rechter oordeelt onaantastbaar op grond van de hem regelmatig overgelegde feitelijke gegevens,
mits eerbiediging van het recht van verdediging, of bij aanranding der eerbaarheid of verkrachting
de schuldige behoort tot degenen die over het slachtoffer gezag hebben; het Hof gaat enkel na of de
rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgtrekkingen afleidt die daarmee geen verband houden of op
grond daarvan niet kunnen worden aangenomen.

26 april 2016

P.2016.0117.N

AC nr. ...

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Onaantastbare beoordeling door de rechter van de redelijkheid
van de herstelmaatregel - Toetsing door het Hof
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of rekening houdend met concrete en ter zake doende
elementen van het dossier de voordelen die de herstelmaatregel oplevert voor de woonkwaliteit in
verhouding staan tot de lasten die ze voor de overtreder veroorzaken, maar het Hof kan nagaan of
de rechter uit de door hem in aanmerking genomen feitelijke gegevens geen gevolgen trekt die op
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.

5 april 2016

P.2016.0001.N

AC nr. ...

CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Vormen - Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Cassatieberoep
van de provincie - Machtiging van de provincieraad
De machtiging van de provincieraad om een cassatieberoep in te stellen is niet vereist wanneer het
voorwerp van het geschil geen verband houdt met de goederen van de provincie.
- Art. L 2224-4 Waals Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie
27 mei 2016

C.2014.0490.F

AC nr. ...

STRAFZAKEN
Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Vermeldingen Vreemdelingenwet - Bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving - Uitspraak van de kamer van
inbeschuldigingstelling over de wettigheid van de vrijheidsberoving - Verklaring van cassatie Ontvankelijkheid - Vereisten
Uit artikel 425, § 1, Wetboek van Strafvordering, dat van toepassing is op het cassatieberoep dat
wordt ingesteld tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over
de wettigheid van een bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving van een vreemdeling, volgt dat
hij die namens een partij cassatieberoep instelt ter gelegenheid van het afleggen van zijn verklaring
van cassatieberoep niet alleen moet doen blijken van zijn hoedanigheid van advocaat, maar ook van
het feit dat hij houder is van het door artikel 425, § 1, tweede lid, bedoelde getuigschrift.

5 april 2016

P.2016.0334.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verklaring van cassatie Ontvankelijkheid - Vereisten
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Uit artikel 425, § 1, Wetboek van Strafvordering volgt dat hij die namens een partij cassatieberoep
instelt ter gelegenheid van het afleggen van zijn verklaring niet alleen moet doen blijken van zijn
hoedanigheid van advocaat, maar ook van het feit dat hij houder is van het bij het tweede lid van die
paragraaf bedoelde getuigschrift; zowel de advocaat die als raadsman van de eiser het
cassatieberoep instelt als deze die in de plaats van deze raadsman het cassatieberoep tekent,
moeten aan deze vereisten voldoen (1). (1) Zie: Cass. 5 april 2016, AR P.16.0334.N, AC 2016, nr. …
- Art. 425, § 1, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering
10 mei 2016

P.2016.0284.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Artikel 425, § 1 Wetboek
van Strafvordering - Draagwijdte - Gevolg - Toepassing
Artikel 425, § 1, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de verklaring van cassatieberoep voor
de beklaagde gedaan en getekend door de advocaat, die houder moet zijn van een getuigschrift van
een opleiding in cassatieprocedures, op de griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft
gewezen, heeft een algemene draagwijdte en is van toepassing in alle procedures, tenzij daarvan
door een bijzondere wet wordt afgeweken, wat niet het geval is voor het cassatieberoep ingesteld
tegen een beslissing van de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij bedoeld in artikel
19ter Wet Bescherming Maatschappij.
- Art. 19ter Wet Bescherming Maatschappij
- Art. 425, § 1, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering
10 mei 2016

P.2016.0284.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verklaring van
cassatieberoep - Inhoud - Vereisten - Verzuim
De verklaring van cassatieberoep die niet zodanig is opgesteld dat daaruit ondubbelzinnig het
voorwerp en de draagwijdte van het rechtsmiddel blijken, maakt de zaak niet bij het Hof aanhangig
(1). (1) Cass. 23 december 1968, AC 1969, nr. 399; Cass. 16 april 2008, AR P.08.0028.F, AC 2008, nr.
228.

5 april 2016

P.2015.0203.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging Strafuitvoeringsrechtbank - Cassatieberoep van het openbaar ministerie - Betekening Neerlegging van het exploot van betekening
Uit de samenhang tussen artikel 427, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de
partij die cassatieberoep instelt, het cassatieberoep moet laten betekenen aan de partij tegen wie
het is gericht, artikel 427, tweede lid, van hetzelfde wetboek, dat bepaalt dat het exploot van
betekening moet worden neergelegd ter griffie van het Hof binnen de voor het indienen van de
memorie bepaalde termijn, en artikel 97, § 1, tweede lid, Wet Strafuitvoering, dat bepaalt dat de
memorie op de griffie van het Hof moet toekomen ten laatste op de vijfde dag na de datum van het
cassatieberoep, volgt dat het openbaar ministerie ingeval van een door de Wet Strafuitvoering
bedoeld cassatieberoep de stukken die een betekening van het cassatieberoep aan de veroordeelde
aantonen, moet neerleggen ter griffie van Hof binnen de termijn van vijf dagen na de datum van het
cassatieberoep; de neerlegging van een afschrift van de akte van cassatieberoep samen met de
mededeling dat een akte van betekening werd toegestuurd, volstaan daartoe niet.

5 april 2016

P.2016.0368.N

AC nr. ...
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CASSATIEMIDDELEN
STRAFZAKEN
Strafzaken - Vereiste vermeldingen - Vreemdelingenwet - Bestuurlijke maatregel van
vrijheidsberoving - Uitspraak van de kamer van inbeschuldigingstelling over de wettigheid van de
vrijheidsberoving - Cassatieberoep - Memorie - Vormvereisten
Uit artikel 429, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat van toepassing is op het cassatieberoep
dat wordt ingesteld tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet
over de wettigheid van een bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving van een vreemdeling, volgt
dat hij die namens een partij ter griffie van het Hof een memorie wil indienen niet alleen moet doen
blijken van zijn hoedanigheid van advocaat, maar ook van het feit dat hij houder is van het door
artikel 425, § 1, tweede lid, bedoelde getuigschrift.

5 april 2016

P.2016.0334.N

AC nr. ...

Strafzaken - Belang - Middel dat enkel betrekking heeft op de verzwarende omstandigheid - Straf
naar recht verantwoord zonder de verzwarende omstandigheid - Ontvankelijkheid
Wanneer de uitgesproken straf naar recht verantwoord is zonder de verzwarende omstandigheid die
in de telastlegging is bedoeld, kan het middel dat enkel betrekking heeft op deze verzwarende
omstandigheid, niet tot cassatie leiden en is het bijgevolg niet ontvankelijk (1). (1) Cass. 2 oktober.
1996, AR P.96.1085.F, AC 1996, arrest nr. 347; Cass.19 december. 2007, AR P.07.1015.F, AC 2007, nr.
644.
26 april 2016

P.2016.0117.N

AC nr. ...

Strafzaken - Te voegen stukken - Strafuitvoeringsrechtbank - Cassatieberoep van het openbaar
ministerie - Memorie - Vormvereisten - Kennisgeving aan de partij tegen wie het cassatieberoep
gericht is - Neerlegging ter griffie van het bewijs van de kennisgeving
Uit de samenhang tussen artikel 429, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de
memorie van de eiser per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de partij waartegen het
beroep is gericht, dat het bewijs van verzending ter griffie wordt neergelegd binnen de termijn om
een memorie in te dienen en dat deze vormvereisten voorgeschreven zijn op straffe van
onontvankelijkheid, en artikel 97, § 1, tweede lid, Wet Strafuitvoering, dat bepaalt dat de memorie
op de griffie van het Hof moet toekomen ten laatste op de vijfde dag na de datum van het
cassatieberoep, volgt dat het openbaar ministerie ingeval van een door de Wet Strafuitvoering
bedoeld cassatieberoep het bewijs van aangetekende zending van de memorie aan de veroordeelde
moet neerleggen binnen vijf dagen na de datum van het cassatieberoep.

5 april 2016

P.2016.0368.N

AC nr. ...

COMMISSIE
- Zelfstandig handelsagent - Beëindiging van de overeenkomst - Recht op bijkomende
schadeloosstelling
De toekenning van de bijkomende schadeloosstelling is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er
een schuldige gedraging van de principaal is geweest.
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- Art. 21 Wet 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst
- Art. 17.2, c Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen
van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten
27 mei 2016

C.2015.0292.F

AC nr. ...

- Zelfstandig handelsagent - Beëindiging van de overeenkomst - Recht op een
uitwinningsvergoeding - Forfait - Recht op bijkomende schadeloosstelling - Voorwerp
De in artikel 21 van de wet van 13 april 1995 bedoelde bijkomende schadeloosstelling kan, bijgevolg,
slechts een schade dekken die onderscheiden is van die welke wordt gedekt door de in artikel 20
bedoelde uitwinningsvergoeding.
- Artt. 20 en 21 Wet 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst
- Art. 17.1 en 17.2, a), b), c) Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten
27 mei 2016

C.2015.0292.F

AC nr. ...

CONTINUITEIT VAN DE ONDERNEMING
- Collectief akkoord - Reorganisatieplan - Vermindering van schuldvorderingen - Afwijking Schuldvorderingen uit arbeidsprestaties
Uit de wetsgeschiedenis van artikel 49/1, vierde lid, WCO blijkt dat het de bedoeling was de
werknemers te beschermen zodat de in dit artikel vervatte regel niet de aard van de schuldvordering
op het oog heeft, maar wel de hoedanigheid van de schuldeiser; bijgevolg betreft deze bepaling
enkel de schuldvorderingen van de werknemers, en geenszins de schuldvordering van de Belgische
Staat tot betaling van bedrijfsvoorheffing die verband houdt met arbeidsprestaties van vóór de
opening van de procedure (1). (1) Zie concl. OM; bijkomend weze opgemerkt dat indien de
werkgever de bedrijfsvoorheffing wel heeft ingehouden, maar heeft nagelaten deze door te storten,
de belastingplichtige deze bedrijfsvoorheffing in beginsel mag verrekenen met de door hem
verschuldigde belasting (Vr. nr. 161 VAN DUN, Vr. & Antw. Senaat 1975-1976, 7 september 1976,
1867; Vr. nr. 171 VAN GREMBERGEN, Vr. & Antw. Kamer 1981-82, 21 mei 1982, 1626; Vr. nr. 2-746
DE CLIPPELE 21 maart 2002, Vr. & Antw. Senaat 2001-2002, 21 maart 2002, 64; Antwerpen, 18 april
1989, FJF, Nr. 89/169; Brussel, 22 februari 2001, FJF, Nr. 2001, 398; Brussel, 5 juni 2008, Fiscoloog,
2009, afl. 1182, 10; Com. IB 1992, nr. 312/42; TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2014-2015,
Wolters Kluwer, nr. 1658.50, p. 696)
- Art. 49/1, tweede en vierde lid Wet 31 jan. 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen
16 juni 2016

F.2016.0022.N

AC nr. ...

- Collectief akkoord - Reorganisatieplan - Vermindering van schuldvorderingen - Afwijking Schuldvorderingen uit arbeidsprestaties
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
16 juni 2016

F.2016.0022.N

AC nr. ...

DESKUNDIGENONDERZOEK
- Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Opdracht aan de deskundige - Draagwijdte
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Artikel 11, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat de rechters hun rechtsmacht niet kunnen
overdragen, houdt in dat de opdracht waarmee de rechter een gerechtsdeskundige belast, beperkt
moet zijn tot het doen van vaststellingen of het geven van een technisch advies, maar geen vraag
mag bevatten om advies te geven over de gegrondheid van de strafvordering of van de burgerlijke
rechtsvordering (1). (1) Cass. 6 maart 2014, AR C.12.0615.N, AC 2014, nr. 179 met concl. van
advocaat-generaal VAN INGELGEM.

24 mei 2016

P.2016.0128.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Opdracht aan de deskundige - Voorlichting over de aard, de
omstandigheden en de oorzaken van de verwondingen van het slachtoffer - Wettigheid
Het enkele feit dat de onderzoeksrechter een deskundige opdraagt hem voor te lichten over de aard
en de omstandigheden van een misdrijf, daarin begrepen de oorzaken van de verwondingen van de
bij een misdrijf betrokken persoon, houdt niet in dat de onderzoeksrechter zijn rechtsmacht aan
deze deskundige overdraagt; krachtens de artikelen 43 en 44 Wetboek van Strafvordering kan de
onderzoeksrechter de deskundige immers met een dergelijke opdracht belasten (1). (1) Cass. 28 april
2015, AR P.14.1623.N, AC 2015, nr 279, P&B 2015, 190-194 met noot TOREMANS T.,
“Jurisprudentiële temperingen op het verbod van overdracht van rechtsmacht in het kader van het
gerechtelijk deskundigenonderzoek”.

24 mei 2016

P.2016.0128.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Opdracht aan de deskundige - Beoordeling van de
draagwijdte van de opdracht - Criteria
Om na te gaan of de onderzoeksrechter zijn rechtsmacht al dan niet aan de gerechtsdeskundige
heeft overgedragen, dient de formulering van de opdracht aan de deskundige in haar geheel te
worden nagegaan en moeten alle gegevens in acht worden genomen, zoals de redenen waarvoor en
de context waarin de deskundige is aangesteld; de rechter die deze beoordeling doet, mag evenwel
uit de door hem aldus vastgestelde gegevens geen gevolgen trekken die met de bedoelde overdracht
geen verband houden of die het oordeel daarover niet kunnen verantwoorden (1). (1) Zie voetnoot
(2); HUYBRECHTS L., “Is de rechterlijke opdracht aan de deskundige om aanwijzingen van misdrijven
te zoeken een overdracht van rechtsmacht?”, noot onder Corr. Antwerpen 11 oktober 2013, NC
2014, 331-334.

24 mei 2016

P.2016.0128.N

AC nr. ...

DOUANE EN ACCIJNZEN
- Douane en accijnzenwet - Artikelen 281, 282 en 283 AWDA - Burgerlijke rechtsvordering in
betaling van rechten en accijnzen - Bevoegdheid van de strafrechter - Personen waaromtrent de
strafrechter uitspraak kan doen
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De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering tot betaling
van rechten en accijnzen is niet beperkt tot de personen die worden vervolgd wegens overtreding
van de artikelen 281 en 282 AWDA, maar strekt zich uit tot elke douane- en accijnsschuldenaar die in
de strafprocedure is betrokken en waartegen de administratie een burgerlijke rechtsvordering heeft
ingesteld en dit ongeacht in welke hoedanigheid die douane- of accijnsschuldenaar in de procedure
werd betrokken (1). (1) Cass. 29 april 2003, AR P.02.1461.N, AC 2003, nr. 269 (gewezen in dezelfde
zaak).

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

- Burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen - Regelmatig geadieerde
strafrechter - Latere beslissing waarbij de strafvordering niet ontvankelijk wordt verklaard
Het niet-ontvankelijk verklaren van de strafvordering lastens een douane- en accijnsschuldenaar
belet niet dat de strafrechter, voor zover hij regelmatig was geadieerd van de door de artikelen 281
en 282 AWDA bedoelde misdrijven tegen andere in de strafprocedure vervolgde beklaagden, op
grond van artikel 283 AWDA kennis neemt van de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van
rechten en accijnzen ingesteld tegen die douane- en accijnsschuldenaar.

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

- Douane en accijnzenwet - Artikelen 281, 282 en 283 AWDA - Burgerlijke rechtsvordering in
betaling van rechten en accijnzen - Bevoegdheid van de strafrechter
De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering tot betaling
van de ontdoken rechten veronderstelt dat op het ogenblik van de aanhangigmaking van die
burgerlijke rechtsvordering de strafrechter regelmatig is geadieerd van door de artikelen 281 en 282
AWDA bedoelde overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden én dat de belastingschuldige
regelmatig bij het proces is betrokken (1). (1) Cass. 29 april 2003, AR P.02.1461.N, AC 2003, nr. 269
(gewezen in dezelfde zaak); Cass.14 juni 2005, AR P.05.0123.N, AC 2005, nr. 339; Cass. 8 oktober
2013, AR P.12.0143.N, AC 2013, nr. 504 en NC, 2013 met noot van VAN DOOREN, E., “De
fiscaalrechtelijke onbevoegdheid van de strafrechter over douanerechten ter wille van de
miskenning van het specialiteitsbeginsel”.

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

- Rechtsvordering tot invordering van rechten bedoeld in artikel 283 AWDA - Aard
De door de administratie ingestelde rechtsvordering tot invordering van door een douane- of
accijnsmisdrijf ontdoken rechten als bedoeld in artikel 283 AWDA, is een burgerlijke rechtsvordering
die weliswaar samengaat met de strafvordering, maar hiervan losstaat; deze zelfstandige burgerlijke
rechtsvordering vloeit immers niet voort uit het misdrijf, maar vindt rechtstreeks haar grondslag in
de wet die de verplichting tot betaling van rechten oplegt (1). (1) Cass. 20 februari 1990, AR 3175, AC
1989-90, nr. 371; Cass. 13 januari 1999, AR P.98.0412.F, AC 1999, nr. 37; Cass. 14 juni 2005, AR
P.05.0123.N, AC 2005, nr. 339; HUYBRECHTS, L., DUINSLAEGER, P., VAN DOOREN, E. en BOSSUYT, A.,
“15 jaar cassatierechtspraak inzake douane en accijnzen”, Verslag van het Hof van Cassatie, 2009, p.
197 e.v.; DE NAUW, A., “Overzicht van douanestrafrecht”, RW, 2004-2005, 935.

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

- Douane en accijnzenwet - Artikelen 281, 282 en 283 AWDA - Burgerlijke rechtsvordering in
betaling van rechten en accijnzen - Bevoegdheid van de strafrechter - Personen waaromtrent de
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strafrechter uitspraak kan doen
De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering tot betaling
van rechten en accijnzen is niet beperkt tot de personen die worden gedagvaard in hun
hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke partijen voor misdrijven gepleegd door andere
procespartijen; die bevoegdheid strekt zich ook uit tot zij die in hun hoedanigheid van beklaagde als
douane- en accijnsschuldenaar in de strafprocedure betrokken waren.

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

- Rechtsvordering tot invordering van rechten bedoeld in artikel 283 AWDA - Grondslag
De door de administratie ingestelde rechtsvordering tot invordering van door een douane- of
accijnsmisdrijf ontdoken rechten als bedoeld in artikel 283 AWDA, is een burgerlijke rechtsvordering
die weliswaar samengaat met de strafvordering, maar hiervan losstaat; deze zelfstandige burgerlijke
rechtsvordering vloeit immers niet voort uit het misdrijf, maar vindt rechtstreeks haar grondslag in
de wet die de verplichting tot betaling van rechten oplegt (1). (1) Cass. 20 februari 1990, AR 3175, AC
1989-90, nr. 371; Cass. 13 januari 1999, AR P.98.0412.F, AC 1999, nr. 37; Cass. 14 juni 2005, AR
P.05.0123.N, AC 2005, nr. 339; HUYBRECHTS, L., DUINSLAEGER, P., VAN DOOREN, E. en BOSSUYT, A.,
“15 jaar cassatierechtspraak inzake douane en accijnzen”, Verslag van het Hof van Cassatie, 2009, p.
197 e.v.; DE NAUW, A., “Overzicht van douanestrafrecht”, RW, 2004-2005, 935.

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

- Douane en accijnzenwet - Artikelen 281, 282 en 283 AWDA - Burgerlijke rechtsvordering in
betaling van rechten en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering gericht tegen een rechtspersoon Bevoegdheid van de strafrechter
De bevoegdheid van de strafrechter om overeenkomstig artikel 283 AWDA kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvordering tot betaling van rechten ten aanzien van een douane- of
accijnsschuldenaar die een rechtspersoon is, vereist niet dat deze rechtspersoon voor de strafrechter
werd gedagvaard in zijn hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke partij voor misdrijven
gepleegd door zijn aangestelden.

24 mei 2016

P.2015.1559.N

AC nr. ...

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL
- Nazicht bedoeld in artikel 16, § 1 Wet Europees Aanhoudingsbevel - Verplichting voor de rechter
Uit de artikelen 16, § 1, en 17, § 4, Wet Europees Aanhoudingsbevel volgt niet dat de rechter
uitdrukkelijk moet vermelden dat hij de in artikel 16, § 1, van die wet bepaalde verificatie heeft
gedaan.

5 april 2016

P.2016.0425.N

AC nr. ...

- België als aangezochte staat - Europees aanhoudingsbevel met het oog op de uitvoering van een
bij verstek uitgesproken straf - Aanvulling door de verzoekende staat van het Europees
aanhoudingsbevel door een toelichting omtrent de verzetsprocedure
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Geen enkele bepaling verzet zich ertegen dat de uitvaardigende staat nadat hij een Europees
aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd met het oog op de uitvoering van een bij verstek
uitgesproken straf, dit bevel aanvult door toevoeging van een verklaring waarin wordt aangegeven
dat de over te leveren persoon binnen een termijn van tien dagen verzet zal kunnen aantekenen
tegen de verstekveroordeling en dat voor zover dit rechtsmiddel effectief wordt aangewend de
verstekveroordeling zal worden vernietigd en de betrokkene opnieuw zal worden berecht; die
loutere toevoeging leidt niet ertoe dat een nieuw Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd.

5 april 2016

P.2016.0425.N

AC nr. ...

- België als aangezochte staat - Eerste Europees aanhoudingsbevel met het oog op strafvervolging
uitgevaardigd door de verzoekende staat - Navolgende veroordeling bij verstek in de
uitvaardigende staat - Intrekking van het eerste Europees aanhoudingsbevel - Uitvaardiging van
een tweede nieuw Europees aanhoudingsbevel met het oog op de uitvoering van het
verstekvonnis - Wettigheid
Geen enkele bepaling verzet zich ertegen dat een uitvaardigende staat, na te hebben vastgesteld dat
een persoon tegen wie de strafvordering was ingesteld, bij verstek is veroordeeld, een eerder
uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel met het oog op strafvervolging intrekt en een nieuw
Europees aanhoudingsbevel uitvaardigt met het oog op de uitvoering van de bij verstek uitgesproken
straf.

5 april 2016

P.2016.0425.N

AC nr. ...

EUROPESE UNIE
VERDRAGSBEPALINGEN
Verdragsbepalingen - Beginselen - Handvest van de grondrechten - Artikel 49.3
Artikel 49.3 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat bepaalt dat de zwaarte van de
straf niet onevenredig mag zijn aan het strafbare feit, heeft met betrekking tot vermogensstraffen
geen draagwijdte die verder gaat dan deze van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
GEMEENTEBELASTINGEN
Gemeentebelastingen - Procedure van ambtshalve aanslag - Facultatief karakter
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
16 juni 2016

F.2014.0218.N

AC nr. ...

Gemeentebelastingen - Bevoegdheid tot belastingheffing - Verboden gelijkaardige belasting Begrip - Gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden
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Een lokale belasting die is gesteund op een van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de
grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een verboden gelijkaardige belasting in de zin
van artikel 464, 1°, WIB92; een gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden die een
forfaitaire belasting per toeschouwer oplegt aan de organisatoren indien één van de inkomprijzen of
gelijkgestelde inning gelijk aan is of hoger is dan een bepaald bedrag, is niet gevestigd op één van de
wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, zoals
de bruto-ontvangsten of de omzet, en is bijgevolg geen dergelijke verboden gelijkaardige belasting
(1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 464, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
16 juni 2016

F.2015.0089.N

AC nr. ...

Gemeentebelastingen - Bevoegdheid tot belastingheffing - Verboden gelijkaardige belasting Begrip - Gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
16 juni 2016

F.2015.0089.N

AC nr. ...

Gemeentebelastingen - Procedure van ambtshalve aanslag - Facultatief karakter
De gemeenten en provincies zijn niet verplicht om bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn
of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte steeds de procedure van ambtshalve
aanslag toe te passen; de omstandigheid dat zulks niet blijkt uit de tekst van een gemeentelijk of
provinciaal belastingreglement zelf, vermag hieraan geen afbreuk te doen (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 13, § 1, eerste en tweede lid, en 18 Besluit Provincieraad Oost-Vlaanderen 9 december 2009
- Art. 7, § 1, eerste lid Decr. Vl. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen
16 juni 2016

F.2014.0218.N

AC nr. ...

PROVINCIEBELASTINGEN
Provinciebelastingen - Procedure van ambtshalve aanslag - Facultatief karakter
De gemeenten en provincies zijn niet verplicht om bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn
of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte steeds de procedure van ambtshalve
aanslag toe te passen; de omstandigheid dat zulks niet blijkt uit de tekst van een gemeentelijk of
provinciaal belastingreglement zelf, vermag hieraan geen afbreuk te doen (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 13, § 1, eerste en tweede lid, en 18 Besluit Provincieraad Oost-Vlaanderen 9 december 2009
- Art. 7, § 1, eerste lid Decr. Vl. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen
16 juni 2016

F.2014.0218.N

AC nr. ...

Provinciebelastingen - Procedure van ambtshalve aanslag - Facultatief karakter
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
16 juni 2016

F.2014.0218.N

AC nr. ...

GRONDWET
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GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Art. 10 - Vreemdelingen - Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot verblijf Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de rechterlijke
macht
De rechter die een staatloze het verblijfsrecht ontzegt zonder na te gaan of hij buiten zijn wil zijn
nationaliteit heeft verloren en of hij aantoont dat hij geen wettige en duurzame verblijfstitel kan
verkrijgen in een andere Staat waarmee hij banden zou hebben, schendt de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

27 mei 2016

C.2013.0042.F

AC nr. ...

Art. 10 - Artikel 11 - Verjaring - Wedden betaald door de gemeenten en de meergemeentelijke
politiezones - Onverschuldigd betaalde - Vordering tot terugbetaling - Termijn - Verschil in
behandeling - Onevenredige gevolgen - Discriminatie - Wetgevende leemte
Bij arrest nr. 76/2011 van 18 mei 2011 heeft het Grondwettelijk Hof erop gewezen dat verschil in
behandeling onevenredige gevolgen heeft wat de ambtenaren van de gemeenten en van de
meergemeentelijke politiezones betreft en heeft het geoordeeld dat die discriminatie haar
oorsprong niet vindt in artikel 7, §1, van de wet van 6 februari 1970, maar in de ontstentenis van een
wetsbepaling die van toepassing is op de gemeenten of op de meergemeentelijke politiezones; de
aldus vastgestelde leemte vergt de tussenkomst van de wetgever om de vormvereisten te bepalen
van het nieuwe uit te werken verjaringsstelsel voor de gemeenten of meergemeentelijke
politiezones; het middel dat volledig ervan uitgaat dat de vastgestelde ongrondwettigheid volgt uit
de artikelen 7, §1, van de wet van 6 februari 1970 en 114, §1, van de wet van 22 mei 2003, en dat de
rechter daaraan een eind moet stellen door hun toepassingsgebied uit te breiden tot de
schuldvordering van de verweerster tot terugbetaling van de ten onrechte betaalde wedden, faalt
naar recht.

23 mei 2016

C.2014.0570.F

AC nr. ...

Art. 11 - Vreemdelingen - Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot verblijf Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de rechterlijke
macht
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
27 mei 2016

C.2013.0042.F

AC nr. ...

Art. 11 - Vreemdelingen - Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot verblijf Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de rechterlijke
macht
De rechter die een staatloze het verblijfsrecht ontzegt zonder na te gaan of hij buiten zijn wil zijn
nationaliteit heeft verloren en of hij aantoont dat hij geen wettige en duurzame verblijfstitel kan
verkrijgen in een andere Staat waarmee hij banden zou hebben, schendt de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

27 mei 2016

C.2013.0042.F

AC nr. ...

Art. 10 - Vreemdelingen - Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot verblijf Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de rechterlijke
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macht
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
27 mei 2016

C.2013.0042.F

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 172 - Fiscaal gelijkheidsbeginsel
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
16 juni 2016

F.2015.0089.N

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Motiveringsplicht
Een onjuiste of ongepaste motivering levert eventueel een schending van de wet op, maar geen
motiveringsgebrek (1). (1) . Zie Cass. 2 februari. 1999, AR P.98.1366.N, AC 1999, nr. 581; 17 oktober.
2001, AR P.01.1021.F, AC 2001, nr. 551; Cass 24 januari. 2014, AR C.10.0252.F, AC 2014, nr. 62.
26 april 2016

P.2016.0117.N

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 172 - Fiscaal gelijkheidsbeginsel
De objectieve en redelijke verantwoording die een verschillende fiscale behandeling wettigt, houdt
niet in dat de overheid die een onderscheid maakt tussen belastingplichtigen het bewijs moet
leveren dat dit onderscheid of de afwezigheid ervan noodzakelijk bepaalde gevolgen zou hebben,
het volstaat om te kunnen beslissen of het maken van categorieën objectief en redelijk is, dat in
redelijkheid blijkt dat er een objectieve verantwoording bestaat voor die categorieën.
Wanneer een norm die de belasting invoert, belastingplichtigen beoogt die zich in een verschillende
toestand bevinden, moet zij die verscheidenheid noodzakelijkerwijze opvangen in vereenvoudigde
categorieën; de regels van gelijkheid en discriminatie vereisen niet dat de norm de belasting aanpast
naargelang de eigenheid van elk geval (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994
16 juni 2016

F.2015.0089.N

AC nr. ...

HOF VAN ASSISEN
EINDARREST
Eindarrest - Motiveringsplicht
Krachtens artikel 334, tweede lid, Wetboek van Strafvordering formuleren het hof van assisen en de
gezworenen, nadat de gezworenen hebben geantwoord op de gestelde vragen, de voornaamste
redenen van hun beslissing, zonder dat zij moeten antwoorden op alle neergelegde conclusies; die
motiveringsplicht houdt in dat het hof van assisen en de gezworenen die redenen moeten
vermelden opdat de veroordeelde zou weten waarop de schuldigverklaring is gesteund, maar niet
dat voor elk constitutief bestanddeel van het bewezen verklaarde misdrijf of elk bestanddeel van de
bewezen verklaarde deelneming telkens en afzonderlijk de voornaamste redenen moeten worden
vermeld.

26 april 2016

P.2016.0077.N

AC nr. ...
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HOGER BEROEP
STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Verzwaring van de
vervangende gevangenisstraf - Geen eenparigheid - Gevolg - Vernietiging - Beperking
Wanneer het appelgerecht de door de eerste rechter uitgesproken geldboete bevestigt, maar de
vervangende gevangenisstraf verzwaart, zonder dat het vaststelt dat de beslissing eenparig werd
genomen, wordt de vernietiging beperkt tot die straf (1). (1) Cass. 21 november 1984, AR 3768, AC
1984-1985, nr 182; Cass. 4 november 2003, AR P.03.0698.N, AC 2003, nr. 550.

26 april 2016

P.2015.1381.N

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Artikel 153
Wetboek van Strafvordering - Toepasselijkheid
Artikel 153 Wetboek van Strafvordering is van toepassing op de politierechtbanken, maar niet op de
rechtspleging voor de hoven van beroep.
24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

HUISVESTING
- Vlaamse Wooncode - Herstelmaatregel - Toetsing door de rechter
Uit artikel 20bis, § 1 en § 3, Vlaamse Wooncode en artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM volgt
dat de rechter die oordeelt over een door artikel 20bis Vlaamse Wooncode bedoelde
herstelmaatregel de wettigheid ervan moet onderzoeken en in het bijzonder moet nagaan of die
maatregel verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne
recht, met inbegrip van algemene rechtsbeginselen; de toetsing houdt in het bijzonder in dat de
rechter moet nagaan of de herstelmaatregel niet onevenredig is in verhouding tot door artikel 5
Vlaamse Wooncode beoogde elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, of
de voordelen die de herstelmaatregel voor de woonkwaliteit oplevert wel in verhouding staan tot de
last die ze voor de overtreder veroorzaken en bijgevolg of het bestuur in redelijkheid kon overgaan
tot het vorderen van dat herstel (1). (1) Zie Cass. 4 oktober 2011, AR P.11.0312.N, AC 2011, nr. 520
met concl. eerste advocaat-generaal. De Swaef.
5 april 2016

P.2016.0001.N

AC nr. ...

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
GERECHTELIJKE SCHEIDING VAN GOEDEREN
Gerechtelijke scheiding van goederen - Onverdeelde goederen - Bestuur - Bestuursbevoegdheid
van de echtgenoten - Artikel 1416 van het Burgerlijk Wetboek - Toepassingsgebied
Artikel 1416 van het Burgerlijk Wetboek, dat de bestuursbevoegdheden bepaalt van het
gemeenschappelijk vermogen door echtgenoten die gehuwd zijn volgens het wettelijk stelsel, heeft
geen betrekking op het bestuur van een onverdeeld goed door een van de echtgenoten die gehuwd
is onder het stelsel van gerechtelijke scheiding van goederen.
- Art. 1416 Burgerlijk Wetboek
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WETTELIJK STELSEL
Wettelijk stelsel - Gemeenschappelijk vermogen - Bestuur - Bestuursbevoegdheid van de
echtgenoten - Artikel 1416 van het Burgerlijk Wetboek - Toepassingsgebied
Artikel 1416 van het Burgerlijk Wetboek, dat de bestuursbevoegdheden bepaalt van het
gemeenschappelijk vermogen door echtgenoten die gehuwd zijn volgens het wettelijk stelsel, heeft
geen betrekking op het bestuur van een onverdeeld goed door een van de echtgenoten die gehuwd
is onder het stelsel van gerechtelijke scheiding van goederen.
- Art. 1416 Burgerlijk Wetboek
23 mei 2016

C.2015.0440.F

AC nr. ...

INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE
Aanslagprocedure - Aanslagbiljet - Verzending - Onjuist adres - Regelmatigheid
De verzending van een aanslagbiljet naar een onjuist adres is niet regelmatig.
20 mei 2016

F.2015.0069.F

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Belastingontduiking - Onderzoekingen - Aanvullende termijn
van twee jaar - Aanwijzingen van ontduiking - Voorafgaande kennisgeving - Verplichting
Indien de onderzoekingen die gedurende de aanvullende termijn van twee jaar, bedoeld in artikel
354, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, overwogen worden, de
toestand van een belastingplichtige betreffen, moet de administratie hem vooraf kennis geven van
de aanwijzingen van belastingontduiking die jegens hem bestaan, ongeacht de persoon bij wie die
onderzoekingen verricht moeten worden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. … .
- Art. 354, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
20 mei 2016

F.2015.0175.F

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Nietig verklaarde
indiciaire aanslag - Nieuwe aanslag - Nieuwe indiciaire aanslag - Mogelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

26 mei 2016

F.2014.0154.N

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Nietig verklaarde indiciaire aanslag - Nieuwe
aanslag - Nieuwe indiciaire aanslag - Mogelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
26 mei 2016

F.2014.0154.N

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Aanslagbiljet - Verzending - Onregelmatigheid - Bezwaartermijn
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Een onregelmatige verzending kan de bezwaartermijn, bepaald in artikel 371 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992, niet doen ingaan.
- Art. 371 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
20 mei 2016

F.2015.0069.F

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Nietig verklaarde
indiciaire aanslag - Nieuwe aanslag - Nieuwe indiciaire aanslag - Mogelijkheid
Tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt zijn feitelijke gegevens die, tot
tegenbewijs, een wettelijk vermoeden opleveren dat de daarmee gemoeide bedragen afkomstig zijn
van belastbare inkomsten die tijdens de belastbare periode werden verkregen door de
belastingplichtige; tekenen en indiciën van grotere gegoedheid strekken aldus slechts tot bewijs van
de belastbare grondslag, maar zijn op zich geen elementen waaruit de belastbare grondslag is
samengesteld (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 341 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
26 mei 2016

F.2014.0154.N

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Nietig verklaarde indiciaire aanslag - Nieuwe
aanslag - Nieuwe indiciaire aanslag - Mogelijkheid
Het feit dat in een nieuwe indiciaire aanslag na nietigverklaring van de oorspronkelijke indiciaire
aanslag, als tekenen en indiciën waaruit een hogere gegoedheid blijkt, andere uitgaven of inkomsten
worden weerhouden dan in de nietig verklaarde aanslag, heeft niet tot gevolg dat de nieuwe aanslag
een andere belastbare grondslag heeft (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 341 en 355, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
26 mei 2016

F.2014.0154.N

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Belastingontduiking - Onderzoekingen - Aanvullende termijn
van twee jaar - Aanwijzingen van ontduiking - Voorafgaande kennisgeving - Verplichting
Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.
20 mei 2016

F.2015.0175.F

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Nietig verklaarde aanslag - Nieuwe aanslag Toepassingsvoorwaarden
Een nieuwe aanslag is slechts mogelijk wanneer de aanslag vernietigd wordt wegens de schending
van een wettelijke procedureregel, maar is mogelijk wanneer de aanslag geheel of ten dele nietig
wordt verklaard omwille van verjaring; wanneer de oorspronkelijke aanslag wordt vernietigd wegens
willekeur, is een nieuwe aanslag slechts mogelijk indien die willekeur betrekking heeft op de wijze
van vaststelling van de belastbare grondslag, en is een nieuwe aanslag niet mogelijk indien de
willekeur betrekking heeft op het bestaan van de belastbare grondslag (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 355, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
26 mei 2016

F.2014.0154.N

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Nietig verklaarde aanslag - Nieuwe aanslag Toepassingsvoorwaarden
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
26 mei 2016

F.2014.0154.N

AC nr. ...
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ALGEMEEN
Algemeen - Algemene beginselen - Fiscaal gelijkheidsbeginsel
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
16 juni 2016

F.2015.0089.N

AC nr. ...

Algemeen - Algemene beginselen - Fiscaal gelijkheidsbeginsel
De objectieve en redelijke verantwoording die een verschillende fiscale behandeling wettigt, houdt
niet in dat de overheid die een onderscheid maakt tussen belastingplichtigen het bewijs moet
leveren dat dit onderscheid of de afwezigheid ervan noodzakelijk bepaalde gevolgen zou hebben,
het volstaat om te kunnen beslissen of het maken van categorieën objectief en redelijk is, dat in
redelijkheid blijkt dat er een objectieve verantwoording bestaat voor die categorieën.
Wanneer een norm die de belasting invoert, belastingplichtigen beoogt die zich in een verschillende
toestand bevinden, moet zij die verscheidenheid noodzakelijkerwijze opvangen in vereenvoudigde
categorieën; de regels van gelijkheid en discriminatie vereisen niet dat de norm de belasting aanpast
naargelang de eigenheid van elk geval (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 10, 11 en 172 Grondwet 1994
16 juni 2016

F.2015.0089.N

AC nr. ...

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Vennootschapsbelasting - Algemeen - Uitgesloten VZW's - Organisatie van handelsbeurzen of
tentoonstellingen
Onder een 'handelsbeurs' in de zin van artikel 181, 5°, van het WIB92 dient te worden verstaan een
evenement waarbij bedrijven hun producten en diensten tentoonstellen en demonstreren aan
potentiële klanten met het oog op het promoten en het commercialiseren ervan, terwijl onder 'een
tentoonstelling' in de zin van deze bepaling, dient te worden begrepen een uitstalling van
voorwerpen om door het publiek bekeken te worden; een muziekfestival zoals "Graspop" voldoet
niet aan deze definities.
- Art. 181, 5° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
16 juni 2016

F.2014.0197.N

AC nr. ...

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
Voorheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Improductiviteit van het onroerend
goed - Kwijtschelding of proportionele vermindering - Beoordelingsbevoegdheid van de rechter Taak van het Hof
In de gevallen waarin de belastingplichtige aanspraak maakt op kwijtschelding of proportionele
vermindering van onroerende voorheffing wegens improductiviteit van het onroerend goed,
oordeelt de rechter onaantastbaar in feite of de belastingplichtige, onafhankelijk van zijn wil, het
onroerend goed in gebruik heeft genomen of hem geen opbrengsten heeft opgeleverd; het hof gaat
slechts na of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden dat de
belastingplichtige, onafhankelijk van zijn wil, het onroerend goed niet in gebruik heeft genomen of
het hem geen opbrengsten heeft opgeleverd (1). (1) Zie Cass. 15 maart 2013, AR F.12.0067.N, met
concl. adv.-gen. D. Thijs, nr. 191.
- Artt. 15, § 1, 1° en 257, 4° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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AC nr. ...

Voorheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Improductiviteit van het onroerend
goed - Kwijtschelding of proportionele vermindering - Vereisten
Kwijtschelding of proportionele vermindering van de onroerende voorheffing kan worden verleend
voor een gebouwd onroerend goed dat niet is gemeubileerd en dat door de belastingplichtige niet in
gebruik is genomen of voor hem geen opbrengsten heeft opgeleverd gedurende ten minste 90
dagen van hetzelfde jaar, op voorwaarde dat het niet in gebruik nemen of de improductiviteit
onafhankelijk zijn van de wil van de belastingplichtige (1). (1) Zie Cass. 15 maart 2013, AR
F.12.0067.N, met concl. adv.-gen. D. Thijs, nr. 191.
- Artt. 15, § 1, 1° en 257, 4° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
26 mei 2016

F.2014.0192.N

AC nr. ...

KOOPHANDEL, KOOPMAN
- Zelfstandig handelsagent - Beëindiging van de overeenkomst - Recht op een
uitwinningsvergoeding - Forfait - Recht op bijkomende schadeloosstelling - Voorwerp
De in artikel 21 van de wet van 13 april 1995 bedoelde bijkomende schadeloosstelling kan, bijgevolg,
slechts een schade dekken die onderscheiden is van die welke wordt gedekt door de in artikel 20
bedoelde uitwinningsvergoeding.
- Artt. 20 en 21 Wet 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst
- Art. 17.1 en 17.2, a), b), c) Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten
27 mei 2016

C.2015.0292.F

AC nr. ...

- Zelfstandig handelsagent - Beëindiging van de overeenkomst - Recht op bijkomende
schadeloosstelling
De toekenning van de bijkomende schadeloosstelling is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er
een schuldige gedraging van de principaal is geweest.
- Art. 21 Wet 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst
- Art. 17.2, c Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen
van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten
27 mei 2016

C.2015.0292.F

AC nr. ...

MACHTEN
RECHTERLIJKE MACHT
Rechterlijke macht - Vreemdelingen - Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot
verblijf - Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de
rechterlijke macht
De rechter die een staatloze het verblijfsrecht ontzegt zonder na te gaan of hij buiten zijn wil zijn
nationaliteit heeft verloren en of hij aantoont dat hij geen wettige en duurzame verblijfstitel kan
verkrijgen in een andere Staat waarmee hij banden zou hebben, schendt de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...
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Rechterlijke macht - Vreemdelingen - Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot
verblijf - Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de
rechterlijke macht
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
27 mei 2016

C.2013.0042.F

AC nr. ...

MILIEURECHT
- Artikel 16.6.6, § 1 DABM - Milieumisdrijf - Illegale ontbossing - Herstelmaatregel - Herstel in de
oorspronkelijke toestand
De rechter is verplicht het herstel te bevelen zodra dit noodzakelijk is om de gevolgen van het
misdrijf te doen verdwijnen; daaruit volgt dat het herstel in de oorspronkelijke toestand niet inhoudt
dat de plaats noodzakelijk moet worden hersteld in de materiële toestand die identiek is aan de
toestand die vóór het bosmisdrijf bestond en dat dit herstel ook kan inhouden dat aan de illegale
ontbossing een einde wordt gesteld door aanplanting van andere boomsoorten dan deze die
onrechtmatig werden verwijderd (1). (1) Cass. 8 september 2009, AR P.09.0402.N, AC 2009, nr. 484.
- Art. 16.6.6, § 1 Decr. Vl. R. 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
5 april 2016

P.2014.1627.N

AC nr. ...

MISDRIJF
ALLERLEI
Allerlei - Terroristische misdrijven - Boek II, Titel Ibis Strafwetboek - Toepassingsgebied Uitsluiting - Artikel 141bis Strafwetboek - Handelingen van strijdkrachten tijdens een gewapend
conflict volgens het internationaal humanitair recht
Er is een gewapend conflict in de zin van het internationaal humanitair recht wanneer er sprake is
van gewapend geweld tussen staten of aanhoudend gewapend geweld tussen overheidsinstanties
en georganiseerde gewapende groepen of tussen dergelijke groepen onderling binnen een staat; de
rechter oordeelt onaantastbaar in feite of bepaalde gedragingen als handelingen van strijdkrachten
tijdens een gewapend conflict in de in artikel 141bis Strafwetboek bedoelde zin moeten worden
beschouwd (1). (1) ICTY, 2 oktober 1995, Tadic, Decision on the defence motion for interlocutory
appeal on jurisdiction, r.o. 70.

24 mei 2016

P.2016.0244.N

AC nr. ...

DEELNEMING
Deelneming - Artikel 66 Strafwetboek - Vereisten
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Strafbare deelneming als bedoeld in artikel 66 Strafwetboek vereist dat de mededader een door de
wet bepaalde vorm van medewerking aan een misdaad of een wanbedrijf verleent, weet dat hij zijn
medewerking aan een bepaalde misdaad of een bepaald wanbedrijf verleent en het opzet heeft aan
die misdaad of dat wanbedrijf zijn medewerking te verlenen; de rechter oordeelt onaantastbaar of
de als mededader vervolgde beklaagde aan die voorwaarden voldoet en het Hof gaat enkel na of de
rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of daardoor
niet kunnen worden verantwoord (1). (1) Cass. 22 juni 2004, AR P.03.1620.N, AC 2004, nr. 344.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
- Artikel 3, § 1, Bosdecreet - Begrip "bos" - Criteria - Feitelijke toestand - Biologische
waarderingskaart
Of een bos er een is in de zin van artikel 3, § 1, Bosdecreet, hangt af van de feitelijke toestand op het
terrein, waarover de rechter onaantastbaar oordeelt; hierbij kan hij zich, naast andere elementen,
steunen op de biologische waarderingskaart.
5 april 2016

P.2014.1627.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Opsporingsonderzoek - Mini onderzoek - Onderzoeksrechter - Afwezigheid van
schriftelijke beslissing tot het al dan niet voortzetten van het onderzoek - Beoordeling of de
onderzoeksrechter beslist heeft het onderzoek verder te zetten of niet
De wet schrijft niet voor dat na mini onderzoek de beslissing van de onderzoeksrechter om, hetzij
het dossier aan de procureur des Konings terug te zenden die instaat voor de voortzetting van het
opsporingsonderzoek, hetzij om het gehele onderzoek zelf voort te zetten, noodzakelijk schriftelijk
moet gebeuren; bij gebrek aan een dergelijk geschrift beoordeelt de rechter onaantastbaar in feite
aan de hand van de gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren of de
onderzoeksrechter beslist heeft om het gehele onderzoek zelf voort te zetten of niet.

24 mei 2016

P.2016.0026.N

AC nr. ...

- Vlaamse Wooncode - Herstelmaatregel - Beoordeling of de voordelen van de maatregel
opwegen tegen de last voor de overtreder
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of rekening houdend met concrete en ter zake doende
elementen van het dossier de voordelen die de herstelmaatregel oplevert voor de woonkwaliteit in
verhouding staan tot de lasten die ze voor de overtreder veroorzaken, maar het Hof kan nagaan of
de rechter uit de door hem in aanmerking genomen feitelijke gegevens geen gevolgen trekt die op
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.

5 april 2016

P.2016.0001.N

AC nr. ...

- Terroristische misdrijven - Toepassingsgebied - Uitsluiting - Artikel 141bis Strafwetboek Handelingen van strijdkrachten tijdens een gewapend conflict volgens het internationaal
humanitair recht
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Er is een gewapend conflict in de zin van het internationaal humanitair recht wanneer er sprake is
van gewapend geweld tussen staten of aanhoudend gewapend geweld tussen overheidsinstanties
en georganiseerde gewapende groepen of tussen dergelijke groepen onderling binnen een staat; de
rechter oordeelt onaantastbaar in feite of bepaalde gedragingen als handelingen van strijdkrachten
tijdens een gewapend conflict in de in artikel 141bis Strafwetboek bedoelde zin moeten worden
beschouwd (1). (1) ICTY, 2 oktober 1995, Tadic, Decision on the defence motion for interlocutory
appeal on jurisdiction, r.o. 70.

24 mei 2016

P.2016.0244.N

AC nr. ...

- Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - Niet-voegen van een opsporingsdossier Invloed op de beoordeling van de bezwaren
Het onderzoeksgerecht oordeelt bij de regeling van de rechtspleging onaantastbaar of het nietvoegen van een opsporingsdossier van aard is om de beoordeling van de bezwaren te beïnvloeden;
het heeft geen rechtsmacht om het openbaar ministerie te bevelen een opsporingsonderzoek bij het
strafdossier te voegen (1). (1) Zie: Cass. 1 april 2014, AR P.13.1957.N, AC 2014, nr. 255.

10 mei 2016

P.2015.1643.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Bepaling van de sanctie - Opdracht van het Hof - Marginale toetsing
Binnen de perken van de wet en de verdragsbepalingen die in België rechtstreekse werking hebben,
bepaalt de rechter in feite en derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de
zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuk en de persoonlijkheid van de dader; het Hof vermag
evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt
dat er werd geoordeeld met schending van die verdragsbepalingen.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

- Artikel 36, vierde lid, Wegverkeersreglement - Bestuurders en passagiers van motorfietsen Verplichting beschermende kledij te dragen - Laarzen of bottines die de enkels beschermen
De begrippen laarzen of bottines zoals bedoeld in artikel 36, vierde lid, Wegverkeersreglement,
moeten in hun gebruikelijke betekenis worden begrepen; het staat aan de rechter in feite te
oordelen of het schoeisel dat de bestuurder of passagier van een motorfiets draagt hieraan
beantwoordt en of het de enkels beschermt.
26 april 2016

P.2015.1565.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Strafbare deelneming - Opdracht van het Hof - Marginale toetsing
Strafbare deelneming als bedoeld in artikel 66 Strafwetboek vereist dat de mededader een door de
wet bepaalde vorm van medewerking aan een misdaad of een wanbedrijf verleent, weet dat hij zijn
medewerking aan een bepaalde misdaad of een bepaald wanbedrijf verleent en het opzet heeft aan
die misdaad of dat wanbedrijf zijn medewerking te verlenen; de rechter oordeelt onaantastbaar of
de als mededader vervolgde beklaagde aan die voorwaarden voldoet en het Hof gaat enkel na of de
rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of daardoor
niet kunnen worden verantwoord (1). (1) Cass. 22 juni 2004, AR P.03.1620.N, AC 2004, nr. 344.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...
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- Miskenning - Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Procespartij - Voeging van stukken aan het
dossier van de rechtspleging - Stukken niet langer aanwezig in het strafdossier bij de behandeling
voor de feitenrechter - Recht van verdediging
Het recht van verdediging houdt in de regel in dat elke partij tijdens het gerechtelijk onderzoek
stukken die zij nuttig acht voor haar verdediging bij het strafdossier kan doen voegen en die stukken
moeten in de regel tot het strafdossier blijven behoren opdat de rechter bij de beoordeling van de
gegrondheid van de strafvordering ze in zijn oordeel kan betrekken; de omstandigheid dat door een
partij aan een strafdossier gevoegde stukken zich bij de behandeling door de rechter niet langer
meer in het strafdossier bevinden, leidt als dusdanig niet tot de onontvankelijkheid van de
strafvordering; het staat aan de rechter onaantastbaar te oordelen of het niet langer meer aanwezig
zijn van deze stukken het recht van verdediging van de partij die ze heeft laten voegen, heeft
miskend en het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen (1). (1) Zie
Cass. 27 februari 2013, AR P.12.1698.F, AC 2013, nr. 134.
26 april 2016

P.2015.0751.N

AC nr. ...

- Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting - Verzwarende omstandigheid dat de schuldige
gezag heeft over het slachtoffer - Beoordeling - Criteria
De rechter oordeelt onaantastbaar op grond van de hem regelmatig overgelegde feitelijke gegevens,
mits eerbiediging van het recht van verdediging, of bij aanranding der eerbaarheid of verkrachting
de schuldige behoort tot degenen die over het slachtoffer gezag hebben; het Hof gaat enkel na of de
rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgtrekkingen afleidt die daarmee geen verband houden of op
grond daarvan niet kunnen worden aangenomen.

26 april 2016

P.2016.0117.N

AC nr. ...

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
GERECHTELIJK ONDERZOEK
Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Verzoek tot schorsing van de
rechtspleging - Voeging van een opsporingsdossier - Weigering - Gevolg - Recht van verdediging en
wapengelijkheid
Het enkele feit dat het onderzoeksgerecht weigert de regeling van de rechtspleging te schorsen tot
de voeging van een opsporingsdossier omdat het oordeelt dat die voeging niet noodzakelijk is voor
de beoordeling van de bezwaren, levert geen miskenning van het recht van verdediging en de
wapengelijkheid op; het niet-voegen van dergelijk dossier heeft immers niet voor gevolg dat de
partijen niet dezelfde processuele middelen kunnen aanwenden voor de rechter noch dat ze niet op
gelijke wijze kennis kunnen nemen van de aan de rechter voorgelegde gegevens (1). (1) Zie: Cass. 1
april 2014, AR P.13.1957.N, AC 2014, nr. 255.

10 mei 2016

P.2015.1643.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Deskundigenonderzoek - Opdracht aan de
deskundige - Draagwijdte
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Artikel 11, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat de rechters hun rechtsmacht niet kunnen
overdragen, houdt in dat de opdracht waarmee de rechter een gerechtsdeskundige belast, beperkt
moet zijn tot het doen van vaststellingen of het geven van een technisch advies, maar geen vraag
mag bevatten om advies te geven over de gegrondheid van de strafvordering of van de burgerlijke
rechtsvordering (1). (1) Cass. 6 maart 2014, AR C.12.0615.N, AC 2014, nr. 179 met concl. van
advocaat-generaal VAN INGELGEM.

24 mei 2016

P.2016.0128.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Deskundigenonderzoek - Opdracht aan de
deskundige - Beoordeling van de draagwijdte van de opdracht - Criteria
Om na te gaan of de onderzoeksrechter zijn rechtsmacht al dan niet aan de gerechtsdeskundige
heeft overgedragen, dient de formulering van de opdracht aan de deskundige in haar geheel te
worden nagegaan en moeten alle gegevens in acht worden genomen, zoals de redenen waarvoor en
de context waarin de deskundige is aangesteld; de rechter die deze beoordeling doet, mag evenwel
uit de door hem aldus vastgestelde gegevens geen gevolgen trekken die met de bedoelde overdracht
geen verband houden of die het oordeel daarover niet kunnen verantwoorden (1). (1) Zie voetnoot
(2); HUYBRECHTS L., “Is de rechterlijke opdracht aan de deskundige om aanwijzingen van misdrijven
te zoeken een overdracht van rechtsmacht?”, noot onder Corr. Antwerpen 11 oktober 2013, NC
2014, 331-334.

24 mei 2016

P.2016.0128.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Deskundigenonderzoek - Opdracht aan de
deskundige - Voorlichting over de aard, de omstandigheden en de oorzaken van de verwondingen
van het slachtoffer - Wettigheid
Het enkele feit dat de onderzoeksrechter een deskundige opdraagt hem voor te lichten over de aard
en de omstandigheden van een misdrijf, daarin begrepen de oorzaken van de verwondingen van de
bij een misdrijf betrokken persoon, houdt niet in dat de onderzoeksrechter zijn rechtsmacht aan
deze deskundige overdraagt; krachtens de artikelen 43 en 44 Wetboek van Strafvordering kan de
onderzoeksrechter de deskundige immers met een dergelijke opdracht belasten (1). (1) Cass. 28 april
2015, AR P.14.1623.N, AC 2015, nr 279, P&B 2015, 190-194 met noot TOREMANS T.,
“Jurisprudentiële temperingen op het verbod van overdracht van rechtsmacht in het kader van het
gerechtelijk deskundigenonderzoek”.

24 mei 2016

P.2016.0128.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Niet-voegen van een opsporingsdossier Invloed op het oordeel omtrent de bezwaren - Beoordeling door het onderzoeksgerecht - Aard
Het onderzoeksgerecht oordeelt bij de regeling van de rechtspleging onaantastbaar of het nietvoegen van een opsporingsdossier van aard is om de beoordeling van de bezwaren te beïnvloeden;
het heeft geen rechtsmacht om het openbaar ministerie te bevelen een opsporingsonderzoek bij het
strafdossier te voegen (1). (1) Zie: Cass. 1 april 2014, AR P.13.1957.N, AC 2014, nr. 255.

10 mei 2016

P.2015.1643.N

AC nr. ...

OPSPORINGSONDERZOEK
Opsporingsonderzoek - Mini onderzoek - Onderzoeksrechter - Beslissing tot voortzetting van het
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onderzoek of terugzending aan het openbaar ministerie - Vereiste
De wet schrijft niet voor dat na mini onderzoek de beslissing van de onderzoeksrechter om, hetzij
het dossier aan de procureur des Konings terug te zenden die instaat voor de voortzetting van het
opsporingsonderzoek, hetzij om het gehele onderzoek zelf voort te zetten, noodzakelijk schriftelijk
moet gebeuren; bij gebrek aan een dergelijk geschrift beoordeelt de rechter onaantastbaar in feite
aan de hand van de gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren of de
onderzoeksrechter beslist heeft om het gehele onderzoek zelf voort te zetten of niet.
24 mei 2016

P.2016.0026.N

AC nr. ...

ONDERZOEKSGERECHTEN
- Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure Nietigverklaring krachtens de wet van een onderzoekshandeling - Gevolg - Weigering
bewijselementen die het gevolg zijn van de nietig verklaarde onderzoekshandeling uit te sluiten
De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering beslist dat krachtens de wet de nietigheid van een onderzoekshandeling moet
worden uitgesproken, is met toepassing van paragraaf 6 van dat artikel in de regel ertoe gehouden
de bewijselementen die het gevolg zijn van deze onderzoekshandeling als bewijs uit te sluiten; zij kan
niet weigeren op grond van artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering of artikel 13
van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in
strafzaken, bewijselementen die het gevolg zijn van de nietig verklaarde onderzoekshandeling als
bewijs uit te sluiten.

10 mei 2016

P.2015.1643.N

AC nr. ...

- Zittingen - Plaats - Gebruikelijke plaats waar zitting wordt gehouden - Beletsel - Feitelijke
beoordeling
Het bestaan van omstandigheden die het onderzoeksgerecht beletten op de gebruikelijke plaats
zitting te houden, wordt door het onderzoeksgerecht in feite beoordeeld; het Hof gaat enkel na of de
rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of die op
grond daarvan niet gerechtvaardigd kunnen worden.
- Art. 101 Gerechtelijk Wetboek
30 maart 2016

P.2016.0389.F

AC nr. ...

- Rechtsmacht - Bevel aan het openbaar ministerie om een dossier te voegen
Het onderzoeksgerecht oordeelt bij de regeling van de rechtspleging onaantastbaar of het nietvoegen van een opsporingsdossier van aard is om de beoordeling van de bezwaren te beïnvloeden;
het heeft geen rechtsmacht om het openbaar ministerie te bevelen een opsporingsonderzoek bij het
strafdossier te voegen (1). (1) Zie: Cass. 1 april 2014, AR P.13.1957.N, AC 2014, nr. 255.

10 mei 2016

P.2015.1643.N

AC nr. ...

- Regeling van de rechtspleging - Verzoek tot schorsing van de rechtspleging - Voeging van een
opsporingsdossier - Weigering - Gevolg - Recht van verdediging en wapengelijkheid
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Het enkele feit dat het onderzoeksgerecht weigert de regeling van de rechtspleging te schorsen tot
de voeging van een opsporingsdossier omdat het oordeelt dat die voeging niet noodzakelijk is voor
de beoordeling van de bezwaren, levert geen miskenning van het recht van verdediging en de
wapengelijkheid op; het niet-voegen van dergelijk dossier heeft immers niet voor gevolg dat de
partijen niet dezelfde processuele middelen kunnen aanwenden voor de rechter noch dat ze niet op
gelijke wijze kennis kunnen nemen van de aan de rechter voorgelegde gegevens (1). (1) Zie: Cass. 1
april 2014, AR P.13.1957.N, AC 2014, nr. 255.

10 mei 2016

P.2015.1643.N

AC nr. ...

ONTEIGENING TEN ALGEMENE NUTTE
- Recht van wederoverdracht
Het arrest stelt vast dat "het litigieuze deel tijdelijk gebruikt werd in het kader van werkzaamheden
die uitgevoerd werden ten gevolge van de oorspronkelijke onteigening", en beslist bijgevolg naar
recht dat het aangevoerde recht van wederoverdracht in dit geval niet aanwezig is, aangezien de
omstandigheid dat een onteigeningsoverschot aan het eind van de werkzaamheden doorverkocht
werd aan een handelsvennootschap op zich geen afdoende reden vormt om voorbij te gaan aan het
feit dat dit litigieuze deel tijdelijk gebruikt werd met het oog op de onteigening, waardoor het recht
van wederoverdracht beëindigd is.
- Art. 23 Wet 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte
23 mei 2016

C.2015.0007.F

AC nr. ...

OPENBAAR MINISTERIE
- Strafuitvoeringsrechtbank - Cassatieberoep - Memorie - Vormvereisten - Kennisgeving aan de
partij tegen wie het cassatieberoep gericht is - Neerlegging ter griffie van het bewijs van de
kennisgeving
Uit de samenhang tussen artikel 429, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de
memorie van de eiser per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de partij waartegen het
beroep is gericht, dat het bewijs van verzending ter griffie wordt neergelegd binnen de termijn om
een memorie in te dienen en dat deze vormvereisten voorgeschreven zijn op straffe van
onontvankelijkheid, en artikel 97, § 1, tweede lid, Wet Strafuitvoering, dat bepaalt dat de memorie
op de griffie van het Hof moet toekomen ten laatste op de vijfde dag na de datum van het
cassatieberoep, volgt dat het openbaar ministerie ingeval van een door de Wet Strafuitvoering
bedoeld cassatieberoep het bewijs van aangetekende zending van de memorie aan de veroordeelde
moet neerleggen binnen vijf dagen na de datum van het cassatieberoep.

5 april 2016

P.2016.0368.N

AC nr. ...

- Strafuitvoeringsrechtbank - Cassatieberoep - Betekening - Neerlegging van het exploot van
betekening
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Uit de samenhang tussen artikel 427, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de
partij die cassatieberoep instelt, het cassatieberoep moet laten betekenen aan de partij tegen wie
het is gericht, artikel 427, tweede lid, van hetzelfde wetboek, dat bepaalt dat het exploot van
betekening moet worden neergelegd ter griffie van het Hof binnen de voor het indienen van de
memorie bepaalde termijn, en artikel 97, § 1, tweede lid, Wet Strafuitvoering, dat bepaalt dat de
memorie op de griffie van het Hof moet toekomen ten laatste op de vijfde dag na de datum van het
cassatieberoep, volgt dat het openbaar ministerie ingeval van een door de Wet Strafuitvoering
bedoeld cassatieberoep de stukken die een betekening van het cassatieberoep aan de veroordeelde
aantonen, moet neerleggen ter griffie van Hof binnen de termijn van vijf dagen na de datum van het
cassatieberoep; de neerlegging van een afschrift van de akte van cassatieberoep samen met de
mededeling dat een akte van betekening werd toegestuurd, volstaan daartoe niet.

5 april 2016

P.2016.0368.N

AC nr. ...

OVEREENKOMST
EINDE
Einde - Zelfstandig handelsagent - Beëindiging van de overeenkomst - Recht op een
uitwinningsvergoeding - Forfait - Recht op bijkomende schadeloosstelling - Voorwerp
De in artikel 21 van de wet van 13 april 1995 bedoelde bijkomende schadeloosstelling kan, bijgevolg,
slechts een schade dekken die onderscheiden is van die welke wordt gedekt door de in artikel 20
bedoelde uitwinningsvergoeding.
- Artt. 20 en 21 Wet 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst
- Art. 17.1 en 17.2, a), b), c) Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten
27 mei 2016

C.2015.0292.F

AC nr. ...

Einde - Zelfstandig handelsagent - Beëindiging van de overeenkomst - Recht op bijkomende
schadeloosstelling
De toekenning van de bijkomende schadeloosstelling is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er
een schuldige gedraging van de principaal is geweest.
- Art. 21 Wet 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst
- Art. 17.2, c Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen
van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten
27 mei 2016

C.2015.0292.F

AC nr. ...

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)
- Tijdelijke of mobiele bouwplaats - Veiligheids- en gezondheidsplan - Toepassingsveld
De algemene preventiemaatregelen en de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen die
door het veiligheids- en gezondheidsplan zijn vastgesteld, hebben betrekking op het te realiseren
bouwwerk.
- Artt. 3, 6°, a) en b), en 30, eerste en tweede lid, 2°; afde KB 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen
27 mei 2016

C.2014.0490.F

AC nr. ...
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PREJUDICIEEL GESCHIL
- Grondwettelijk Hof - Wedden betaald door de gemeenten en de meergemeentelijke
politiezones - Onverschuldigd betaalde - Vordering tot terugbetaling - Termijn - Verschil in
behandeling - Onevenredige gevolgen - Discriminatie - Wetgevende leemte
Bij arrest nr. 76/2011 van 18 mei 2011 heeft het Grondwettelijk Hof erop gewezen dat verschil in
behandeling onevenredige gevolgen heeft wat de ambtenaren van de gemeenten en van de
meergemeentelijke politiezones betreft en heeft het geoordeeld dat die discriminatie haar
oorsprong niet vindt in artikel 7, §1, van de wet van 6 februari 1970, maar in de ontstentenis van een
wetsbepaling die van toepassing is op de gemeenten of op de meergemeentelijke politiezones; de
aldus vastgestelde leemte vergt de tussenkomst van de wetgever om de vormvereisten te bepalen
van het nieuwe uit te werken verjaringsstelsel voor de gemeenten of meergemeentelijke
politiezones; het middel dat volledig ervan uitgaat dat de vastgestelde ongrondwettigheid volgt uit
de artikelen 7, §1, van de wet van 6 februari 1970 en 114, §1, van de wet van 22 mei 2003, en dat de
rechter daaraan een eind moet stellen door hun toepassingsgebied uit te breiden tot de
schuldvordering van de verweerster tot terugbetaling van de ten onrechte betaalde wedden, faalt
naar recht.

23 mei 2016

C.2014.0570.F

AC nr. ...

RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN
Strafzaken - Beklaagde - Gerechtelijk onderzoek - Procespartij - Voeging van stukken aan het
dossier van de rechtspleging - Stukken niet langer aanwezig in het strafdossier bij de behandeling
voor de feitenrechter - Gevolg - Opdracht van de rechter - Opdracht van het Hof - Ontvankelijkheid
van de strafvordering
Het recht van verdediging houdt in de regel in dat elke partij tijdens het gerechtelijk onderzoek
stukken die zij nuttig acht voor haar verdediging bij het strafdossier kan doen voegen en die stukken
moeten in de regel tot het strafdossier blijven behoren opdat de rechter bij de beoordeling van de
gegrondheid van de strafvordering ze in zijn oordeel kan betrekken; de omstandigheid dat door een
partij aan een strafdossier gevoegde stukken zich bij de behandeling door de rechter niet langer
meer in het strafdossier bevinden, leidt als dusdanig niet tot de onontvankelijkheid van de
strafvordering; het staat aan de rechter onaantastbaar te oordelen of het niet langer meer aanwezig
zijn van deze stukken het recht van verdediging van de partij die ze heeft laten voegen, heeft
miskend en het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen (1). (1) Zie
Cass. 27 februari 2013, AR P.12.1698.F, AC 2013, nr. 134.
26 april 2016

P.2015.0751.N

AC nr. ...

Strafzaken - Zaak met verschillende beklaagden - Volgorde waarin zal worden gepleit Bevoegdheid van de voorzitter - Recht voor de advocaat om te pleiten op een latere rechtszitting
In een zaak met verschillende beklaagden bepaalt de voorzitter de volgorde waarin de raadslieden
aan het woord worden gelaten om te pleiten; geen bepaling verleent de raadslieden het recht om te
pleiten op een latere rechtszitting.
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P.2016.0524.N

AC nr. ...

Strafzaken - Draagwijdte
Het recht van verdediging houdt in de regel in dat elke partij tijdens het gerechtelijk onderzoek
stukken die zij nuttig acht voor haar verdediging bij het strafdossier kan doen voegen en die stukken
moeten in de regel tot het strafdossier blijven behoren opdat de rechter bij de beoordeling van de
gegrondheid van de strafvordering ze in zijn oordeel kan betrekken; de omstandigheid dat door een
partij aan een strafdossier gevoegde stukken zich bij de behandeling door de rechter niet langer
meer in het strafdossier bevinden, leidt als dusdanig niet tot de onontvankelijkheid van de
strafvordering; het staat aan de rechter onaantastbaar te oordelen of het niet langer meer aanwezig
zijn van deze stukken het recht van verdediging van de partij die ze heeft laten voegen, heeft
miskend en het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen (1). (1) Zie
Cass. 27 februari 2013, AR P.12.1698.F, AC 2013, nr. 134.

26 april 2016

P.2015.0751.N

AC nr. ...

Strafzaken - Recht op een eerlijk proces - Verzoek tot bijkomende onderzoekshandelingen Verzoek tot het horen van getuigen - Draagwijdte - Afwijzing van de verzoeken - Motivering
Artikel 6.1 EVRM houdt in dat de beklaagde in het kader van de uitoefening van zijn recht van
verdediging de rechter kan vragen dat bijkomende onderzoekshandelingen zouden worden
uitgevoerd, zoals de aanstelling van een deskundige, en artikel 6.3.d EVRM bepaalt dat eenieder die
wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, het recht heeft voor de rechter de getuigen à charge te
ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en het ondervragen van getuigen à décharge
te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge; die rechten
zijn niet absoluut en het staat aan de rechter om op grond van het geheel van de gegevens van de
zaak onaantastbaar te oordelen over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van de
gevraagde onderzoekshandelingen zoals getuigenverhoren of deskundigenonderzoeken; de rechter
kan oordelen dat die onderzoekshandelingen niet noodzakelijk zijn voor de waarheidsvinding maar
wanneer een partij hierover omstandig heeft geconcludeerd, moet hij evenwel preciseren waarom
de gevraagde onderzoekshandelingen niet dienstig zijn om de waarheid aan het licht te brengen en
zich een oordeel te vormen.

31 mei 2016

P.2014.1488.N

AC nr. ...

Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Regeling van de rechtspleging - Verzoek tot schorsing van de
rechtspleging - Voeging van een opsporingsdossier - Weigering
Het enkele feit dat het onderzoeksgerecht weigert de regeling van de rechtspleging te schorsen tot
de voeging van een opsporingsdossier omdat het oordeelt dat die voeging niet noodzakelijk is voor
de beoordeling van de bezwaren, levert geen miskenning van het recht van verdediging en de
wapengelijkheid op; het niet-voegen van dergelijk dossier heeft immers niet voor gevolg dat de
partijen niet dezelfde processuele middelen kunnen aanwenden voor de rechter noch dat ze niet op
gelijke wijze kennis kunnen nemen van de aan de rechter voorgelegde gegevens (1). (1) Zie: Cass. 1
april 2014, AR P.13.1957.N, AC 2014, nr. 255.

10 mei 2016

P.2015.1643.N

AC nr. ...

RECHTBANKEN
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STRAFZAKEN
Strafzaken - Strafvordering - Rechtspleging - Artikel 190 Wetboek van Strafvordering - Voorlezing
van de processen-verbaal door de griffier - Niet-naleving
De voorlezing van de processen-verbaal door de griffier zoals bepaald in artikel 190 Wetboek van
Strafvordering is een pleegvorm die niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven en waarvan de
niet-naleving zonder invloed is op de regelmatigheid van de rechtspleging.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

Strafzaken - Strafvordering - Hof van beroep - Rechtspleging - Artikel 153 Wetboek van
Strafvordering - Toepasselijkheid
Artikel 153 Wetboek van Strafvordering is van toepassing op de politierechtbanken, maar niet op de
rechtspleging voor de hoven van beroep.
24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

Strafzaken - Allerlei - Zaak met verschillende beklaagden - Volgorde waarin zal worden gepleit Bevoegdheid van de voorzitter - Recht voor de advocaat om te pleiten op een latere rechtszitting
In een zaak met verschillende beklaagden bepaalt de voorzitter de volgorde waarin de raadslieden
aan het woord worden gelaten om te pleiten; geen bepaling verleent de raadslieden het recht om te
pleiten op een latere rechtszitting.

24 mei 2016

P.2016.0524.N

AC nr. ...

RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven Beoordeling van de toestand van de vreemdeling - Toetsing aan de concrete feitelijke elementen Toepassing
Het arrest dat oordeelt dat het feit dat de partner van de vreemdeling in België woont, niet kan
worden ingeroepen in het licht van de bepalingen van artikel 8.1 EVRM aangezien hij inbreuken
heeft gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8.2 van dat
verdrag en dat uit die bepaling blijkt dat het recht op de eerbiediging van het privéleven niet
absoluut is en dat de vreemdeling niet aantoont noch concreet maakt dat het voor hem onmogelijk
is om in zijn land van oorsprong of elders een familieleven op te bouwen en dat hij geen verblijfrecht
kan putten uit zijn aanvragen tot gezinshereniging, beoordeelt de toestand van de vreemdeling in
het licht van de artikelen 8.1 en 8.2 EVRM.

26 april 2016

P.2016.0434.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken - Verzoek
tot bijkomende onderzoekshandelingen - Aanstelling van een deskundige - Draagwijdte - Afwijzing
van het verzoek - Motivering
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Artikel 6.1 EVRM houdt in dat de beklaagde in het kader van de uitoefening van zijn recht van
verdediging de rechter kan vragen dat bijkomende onderzoekshandelingen zouden worden
uitgevoerd, zoals de aanstelling van een deskundige, en artikel 6.3.d EVRM bepaalt dat eenieder die
wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, het recht heeft voor de rechter de getuigen à charge te
ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en het ondervragen van getuigen à décharge
te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge; die rechten
zijn niet absoluut en het staat aan de rechter om op grond van het geheel van de gegevens van de
zaak onaantastbaar te oordelen over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van de
gevraagde onderzoekshandelingen zoals getuigenverhoren of deskundigenonderzoeken; de rechter
kan oordelen dat die onderzoekshandelingen niet noodzakelijk zijn voor de waarheidsvinding maar
wanneer een partij hierover omstandig heeft geconcludeerd, moet hij evenwel preciseren waarom
de gevraagde onderzoekshandelingen niet dienstig zijn om de waarheid aan het licht te brengen en
zich een oordeel te vormen.

31 mei 2016

P.2014.1488.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Strafzaken - Beklaagde Gerechtelijk onderzoek - Procespartij - Voeging van stukken aan het dossier van de rechtspleging Stukken niet langer aanwezig in het strafdossier bij de behandeling voor de feitenrechter - Gevolg Opdracht van de rechter - Opdracht van het Hof
Het recht van verdediging houdt in de regel in dat elke partij tijdens het gerechtelijk onderzoek
stukken die zij nuttig acht voor haar verdediging bij het strafdossier kan doen voegen en die stukken
moeten in de regel tot het strafdossier blijven behoren opdat de rechter bij de beoordeling van de
gegrondheid van de strafvordering ze in zijn oordeel kan betrekken; de omstandigheid dat door een
partij aan een strafdossier gevoegde stukken zich bij de behandeling door de rechter niet langer
meer in het strafdossier bevinden, leidt als dusdanig niet tot de onontvankelijkheid van de
strafvordering; het staat aan de rechter onaantastbaar te oordelen of het niet langer meer aanwezig
zijn van deze stukken het recht van verdediging van de partij die ze heeft laten voegen, heeft
miskend en het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen (1). (1) Zie
Cass. 27 februari 2013, AR P.12.1698.F, AC 2013, nr. 134.
26 april 2016

P.2015.0751.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Artikel 1, Eerste aanvullend protocol EVRM Eigendomsrecht - Aantasting van het eigendomsrecht door de staat
Krachtens artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM mag de staat bij wet het eigendomsrecht
aantasten om de erin bepaalde doelstellingen te realiseren, voor zover daarbij een billijk evenwicht
wordt bereikt tussen die doelstellingen en de noodzaak de fundamentele rechten van het individu te
beschermen en er bijgevolg een redelijke verhouding bestaat tussen de aangewende middelen en
het nagestreefde doel.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces - Strafzaken - Mogelijkheid tot
voeging van stukken door een partij
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Het recht van verdediging houdt in de regel in dat elke partij tijdens het gerechtelijk onderzoek
stukken die zij nuttig acht voor haar verdediging bij het strafdossier kan doen voegen en die stukken
moeten in de regel tot het strafdossier blijven behoren opdat de rechter bij de beoordeling van de
gegrondheid van de strafvordering ze in zijn oordeel kan betrekken; de omstandigheid dat door een
partij aan een strafdossier gevoegde stukken zich bij de behandeling door de rechter niet langer
meer in het strafdossier bevinden, leidt als dusdanig niet tot de onontvankelijkheid van de
strafvordering; het staat aan de rechter onaantastbaar te oordelen of het niet langer meer aanwezig
zijn van deze stukken het recht van verdediging van de partij die ze heeft laten voegen, heeft
miskend en het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen (1). (1) Zie
Cass. 27 februari 2013, AR P.12.1698.F, AC 2013, nr. 134.

26 april 2016

P.2015.0751.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken - Beslissing
op de strafvordering - Motiveringsplicht
Het recht op een eerlijk proces zoals gewaarborgd bij artikel 6.1 EVRM houdt in dat de rechter zelfs
bij afwezigheid van een conclusie opgave dient te doen van de voornaamste redenen van zijn
beslissing op de strafvordering, maar is vreemd aan de verplichting van de rechter om de conclusie
van een partij te beantwoorden (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; Cass. 20 oktober 2015, AR P.15.0991.N, AC 2015
nr. 616.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Meerdere
beklaagden - Schuldigverklaring - Eenzelfde redengeving - Verzoenbaarheid
De omstandigheid dat de schuldigverklaring van meerdere beklaagden met eenzelfde redengeving
wordt verantwoord, vormt geen schending van artikel 6 EVRM.
26 april 2016

P.2016.0077.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.d - Recht op een eerlijk proces Strafzaken - Verzoek tot het horen van getuigen - Draagwijdte - Afwijzing van het verzoek Motivering
Artikel 6.1 EVRM houdt in dat de beklaagde in het kader van de uitoefening van zijn recht van
verdediging de rechter kan vragen dat bijkomende onderzoekshandelingen zouden worden
uitgevoerd, zoals de aanstelling van een deskundige, en artikel 6.3.d EVRM bepaalt dat eenieder die
wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, het recht heeft voor de rechter de getuigen à charge te
ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en het ondervragen van getuigen à décharge
te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge; die rechten
zijn niet absoluut en het staat aan de rechter om op grond van het geheel van de gegevens van de
zaak onaantastbaar te oordelen over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van de
gevraagde onderzoekshandelingen zoals getuigenverhoren of deskundigenonderzoeken; de rechter
kan oordelen dat die onderzoekshandelingen niet noodzakelijk zijn voor de waarheidsvinding maar
wanneer een partij hierover omstandig heeft geconcludeerd, moet hij evenwel preciseren waarom
de gevraagde onderzoekshandelingen niet dienstig zijn om de waarheid aan het licht te brengen en
zich een oordeel te vormen.

31 mei 2016

P.2014.1488.N

AC nr. ...
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RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- Schriftelijk karakter van het gerechtelijk onderzoek - Bestaan
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van het schriftelijk karakter van het gerechtelijk onderzoek.
24 mei 2016

P.2016.0026.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Evenredigheid
In strafzaken bestaat er geen algemeen rechtsbeginsel van evenredigheid (1). (1) Cass. 1 februari
1995, AR P.95.1545.F, AC 1995, nr. 62; Cass. 14 januari 2009, AR P.08.1860.F, AC 2009, nr. 32; DE
CODT, J,. MEULDER, A., SCHMITZ, N., “L’harmonisation du droit européen des droits de l’homme
avec les droits nationaux tels qu’ils se construisent sous l’égide des cours suprêmes de l’Union”,
R.D.P.L. 2016, 111.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
GEEN CONCLUSIE
Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf en
strafmaat - Vrije keuze - Redenen die gemeenschappelijk zijn aan verschillende beklaagden Wettigheid
Artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, dat overeenkomstig artikel 211 Wetboek van
Strafvordering van toepassing is op de hoven van beroep en dat bepaalt dat voor die straffen
waarvoor de rechter de vrije beoordeling heeft, hij nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag
zijn, de redenen moet vermelden waarom hij die straffen en hun maat uitspreekt, laat de rechter toe
de aan een beklaagde opgelegde straf en de maat ervan te motiveren met redenen die
gemeenschappelijk zijn aan verschillende beklaagden, wanneer uit deze redenen blijkt dat de aan
elke beklaagde opgelegde straf het voorwerp uitmaakt van een individuele beoordeling.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Motiveringsplicht
De rechter hoeft niet te antwoorden op stukken, maar alleen op een voor hem genomen conclusie
(1). (1) Cass. 15 november 2000, AR P.00.1373.F, AC 2000, nr. 627.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Douanemisdrijf - Verplichte verbeurdverklaring
De in de artikelen 221, 222 en 261 AWDA en artikel 39 Accijnswet 1997 voorgeschreven
verbeurdverklaring is verplicht door de rechter op te leggen; de rechter die desbetreffend geen
keuze heeft, dient aldus niet te motiveren waarom hij deze straffen oplegt.
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P.2015.1604.N

AC nr. ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Hof van
assisen - Eindarrest - Motiveringsplicht
Krachtens artikel 334, tweede lid, Wetboek van Strafvordering formuleren het hof van assisen en de
gezworenen, nadat de gezworenen hebben geantwoord op de gestelde vragen, de voornaamste
redenen van hun beslissing, zonder dat zij moeten antwoorden op alle neergelegde conclusies; die
motiveringsplicht houdt in dat het hof van assisen en de gezworenen die redenen moeten
vermelden opdat de veroordeelde zou weten waarop de schuldigverklaring is gesteund, maar niet
dat voor elk constitutief bestanddeel van het bewezen verklaarde misdrijf of elk bestanddeel van de
bewezen verklaarde deelneming telkens en afzonderlijk de voornaamste redenen moeten worden
vermeld.

26 april 2016

P.2016.0077.N

AC nr. ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Meerdere
beklaagden - Schuldigverklaring - Eenzelfde redengeving - Artikel 6.1, EVRM - Verzoenbaarheid
De omstandigheid dat de schuldigverklaring van meerdere beklaagden met eenzelfde redengeving
wordt verantwoord, vormt geen schending van artikel 6 EVRM.
26 april 2016

P.2016.0077.N

AC nr. ...

OP CONCLUSIE
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Recht op een
eerlijk proces - Verzoek tot bijkomende onderzoekshandelingen - Verzoek tot het horen van
getuigen - Draagwijdte - Afwijzing van de verzoeken - Motivering
Artikel 6.1 EVRM houdt in dat de beklaagde in het kader van de uitoefening van zijn recht van
verdediging de rechter kan vragen dat bijkomende onderzoekshandelingen zouden worden
uitgevoerd, zoals de aanstelling van een deskundige, en artikel 6.3.d EVRM bepaalt dat eenieder die
wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, het recht heeft voor de rechter de getuigen à charge te
ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en het ondervragen van getuigen à décharge
te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge; die rechten
zijn niet absoluut en het staat aan de rechter om op grond van het geheel van de gegevens van de
zaak onaantastbaar te oordelen over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van de
gevraagde onderzoekshandelingen zoals getuigenverhoren of deskundigenonderzoeken; de rechter
kan oordelen dat die onderzoekshandelingen niet noodzakelijk zijn voor de waarheidsvinding maar
wanneer een partij hierover omstandig heeft geconcludeerd, moet hij evenwel preciseren waarom
de gevraagde onderzoekshandelingen niet dienstig zijn om de waarheid aan het licht te brengen en
zich een oordeel te vormen.

31 mei 2016

P.2014.1488.N

AC nr. ...

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissing op
de strafvordering - Motiveringsplicht - Grondslag
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Het recht op een eerlijk proces zoals gewaarborgd bij artikel 6.1 EVRM houdt in dat de rechter zelfs
bij afwezigheid van een conclusie opgave dient te doen van de voornaamste redenen van zijn
beslissing op de strafvordering, maar is vreemd aan de verplichting van de rechter om de conclusie
van een partij te beantwoorden (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; Cass. 20 oktober 2015, AR P.15.0991.N, AC 2015
nr. 616.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Vreemdeling Verweer gegrond op artikel 8 EVRM - Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven Beoordeling van de toestand van de vreemdeling - Toetsing aan de concrete feitelijke elementen Toepassing
Het arrest dat oordeelt dat het feit dat de partner van de vreemdeling in België woont, niet kan
worden ingeroepen in het licht van de bepalingen van artikel 8.1 EVRM aangezien hij inbreuken
heeft gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8.2 van dat
verdrag en dat uit die bepaling blijkt dat het recht op de eerbiediging van het privéleven niet
absoluut is en dat de vreemdeling niet aantoont noch concreet maakt dat het voor hem onmogelijk
is om in zijn land van oorsprong of elders een familieleven op te bouwen en dat hij geen verblijfrecht
kan putten uit zijn aanvragen tot gezinshereniging, beoordeelt de toestand van de vreemdeling in
het licht van de artikelen 8.1 en 8.2 EVRM.

26 april 2016

P.2016.0434.N

AC nr. ...

STRAF
ALLERLEI
Allerlei - Keuze - Straf en strafmaat - Redengeving - Redenen die gemeenschappelijk zijn aan
verschillende beklaagden - Wettigheid
Artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, dat overeenkomstig artikel 211 Wetboek van
Strafvordering van toepassing is op de hoven van beroep en dat bepaalt dat voor die straffen
waarvoor de rechter de vrije beoordeling heeft, hij nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag
zijn, de redenen moet vermelden waarom hij die straffen en hun maat uitspreekt, laat de rechter toe
de aan een beklaagde opgelegde straf en de maat ervan te motiveren met redenen die
gemeenschappelijk zijn aan verschillende beklaagden, wanneer uit deze redenen blijkt dat de aan
elke beklaagde opgelegde straf het voorwerp uitmaakt van een individuele beoordeling.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

AUTRES PEINES
Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Douanemisdrijf - Verplicht
karakter
De in de artikelen 221, 222 en 261 AWDA en artikel 39 Accijnswet 1997 voorgeschreven
verbeurdverklaring is verplicht door de rechter op te leggen; de rechter die desbetreffend geen
keuze heeft, dient aldus niet te motiveren waarom hij deze straffen oplegt.
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AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen Artikel 42,3° en 43bis, eerste lid, Strafwetboek - Schriftelijke vordering van het openbaar
ministerie - Voeging aan de rechtspleging - Tijdstip
Uit artikel 43bis, eerste en tweede lid, Strafwetboek volgt dat de schriftelijke vordering voorafgaand
aan het vonnis of arrest aan de rechtspleging moet zijn toegevoegd, zodat de beklaagde er kennis
kan van nemen en zich over de gevorderde verbeurdverklaring kan verdedigen; niet is vereist dat
deze schriftelijke vordering in elke aanleg wordt genomen (1). (1) Zie Cass. 16 december 2008, AR
P.08.1268.N, AC 2008, nr. 735; Cass. 23 november 2010, AR P.10.1371.N, AC 2010, nr. 689; Cass. 9
juni 2015, AR P.14.0385.N, AC 2015, nr. 381.
- Artt. 42, 3°, en 43bis, eerste en tweede lid Strafwetboek
5 april 2016

P.2015.1645.N

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen Hoger beroep - Vordering die strekt tot de verbeurdverklaring van een hoger bedrag bij
equivalent - Mondelinge vordering - Vermelding in het proces-verbaal van de rechtszitting Vereisten
Indien het openbaar ministerie bij het appelgerecht een verbeurdverklaring vordert voor een hoger
bedrag dan het door het openbaar ministerie in de dagvaarding gevorderde bedrag bij equivalent en
dan het door de eerste rechter verbeurdverklaarde bedrag bij equivalent, is niet vereist dat de in het
proces-verbaal van de rechtszitting vermelde vordering uitdrukkelijk verwijst naar artikel 43bis
Strafwetboek.

5 april 2016

P.2015.1645.N

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie - Gevolg - Opdracht van de rechter
Het is niet vereist dat in de vordering bedoeld in artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek de
geldwaarde van de vermogensvoordelen wordt geraamd, want ingevolge de vordering tot
verbeurdverklaring is de raming van de geldwaarde altijd in het debat en komt het de strafrechter
toe die geldwaarde te ramen; indien in de vordering van het openbaar ministerie een bedrag is
vermeld, is de rechter daardoor niet gebonden (1). (1) Cass. 13 november. 2007, AR P.07.0929.N, AC
2007, nr. 547; Cass. 11 september. 2013, AR P.13.0505.F, AC 2013, nr. 438; Cass. 4 maart 2014, AR
P.13.1775.N, AC 2014, nr. 169.
- Artt. 42, 3°, en 43bis, eerste lid Strafwetboek
5 april 2016

P.2015.1645.N

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie - Vereiste
Uit artikel 43bis, eerste en tweede lid, Strafwetboek volgt dat de schriftelijke vordering voorafgaand
aan het vonnis of arrest aan de rechtspleging moet zijn toegevoegd, zodat de beklaagde er kennis
kan van nemen en zich over de gevorderde verbeurdverklaring kan verdedigen; niet is vereist dat
deze schriftelijke vordering in elke aanleg wordt genomen (1). (1) Zie Cass. 16 december 2008, AR
P.08.1268.N, AC 2008, nr. 735; Cass. 23 november 2010, AR P.10.1371.N, AC 2010, nr. 689; Cass. 9
juni 2015, AR P.14.0385.N, AC 2015, nr. 381.
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- Artt. 42, 3°, en 43bis, eerste en tweede lid Strafwetboek
5 april 2016

P.2015.1645.N

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie - Raming van de geldwaarde van de
vermogensvoordelen
Het is niet vereist dat in de vordering bedoeld in artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek de
geldwaarde van de vermogensvoordelen wordt geraamd, want ingevolge de vordering tot
verbeurdverklaring is de raming van de geldwaarde altijd in het debat en komt het de strafrechter
toe die geldwaarde te ramen; indien in de vordering van het openbaar ministerie een bedrag is
vermeld, is de rechter daardoor niet gebonden (1). (1) Cass. 13 november. 2007, AR P.07.0929.N, AC
2007, nr. 547; Cass. 11 september. 2013, AR P.13.0505.F, AC 2013, nr. 438; Cass. 4 maart 2014, AR
P.13.1775.N, AC 2014, nr. 169.
- Artt. 42, 3°, en 43bis, eerste lid Strafwetboek
5 april 2016

P.2015.1645.N

AC nr. ...

SAMENLOOP
Samenloop - Gescheiden berechting - Eerste in kracht van gewijsde gegane veroordeling Veroordeling tot een bijdrage aan het slachtofferfonds - Nieuwe berechting voor aan de eerste
veroordeling voorafgaande feiten - Vaststelling dat alle feiten de opeenvolgende en voortgezette
uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet - Toepassing van artikel 65, tweede lid,
Strafwetboek - Nieuwe veroordeling tot een bijkomende straf - Nieuwe veroordeling tot een
bijdrage aan het slachtofferfonds - Wettigheid
Wanneer de strafrechter oordeelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht
van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die aan die beslissing
voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn
van een zelfde misdadig opzet, en hij bij toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek een
bijkomende straf uitspreekt, kan hij de veroordeelde niet opnieuw veroordelen tot betaling van de
bij artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen bepaalde
bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de
occasionele redders (1). (1) Cass. 22 december 2009, AR P.09.1549.N, AC 2009, nr. 781 met noot.

26 april 2016

P.2016.0207.N

AC nr. ...

STRAFUITVOERING
- Strafuitvoeringsrechtbank - Cassatieberoep van het openbaar ministerie - Betekening Neerlegging van het exploot van betekening
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Uit de samenhang tussen artikel 427, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de
partij die cassatieberoep instelt, het cassatieberoep moet laten betekenen aan de partij tegen wie
het is gericht, artikel 427, tweede lid, van hetzelfde wetboek, dat bepaalt dat het exploot van
betekening moet worden neergelegd ter griffie van het Hof binnen de voor het indienen van de
memorie bepaalde termijn, en artikel 97, § 1, tweede lid, Wet Strafuitvoering, dat bepaalt dat de
memorie op de griffie van het Hof moet toekomen ten laatste op de vijfde dag na de datum van het
cassatieberoep, volgt dat het openbaar ministerie ingeval van een door de Wet Strafuitvoering
bedoeld cassatieberoep de stukken die een betekening van het cassatieberoep aan de veroordeelde
aantonen, moet neerleggen ter griffie van Hof binnen de termijn van vijf dagen na de datum van het
cassatieberoep; de neerlegging van een afschrift van de akte van cassatieberoep samen met de
mededeling dat een akte van betekening werd toegestuurd, volstaan daartoe niet.

5 april 2016

P.2016.0368.N

AC nr. ...

- Strafuitvoeringsrechtbank - Cassatieberoep van het openbaar ministerie - Memorie Vormvereisten - Kennisgeving aan de partij tegen wie het cassatieberoep gericht is - Neerlegging
ter griffie van het bewijs van de kennisgeving
Uit de samenhang tussen artikel 429, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de
memorie van de eiser per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de partij waartegen het
beroep is gericht, dat het bewijs van verzending ter griffie wordt neergelegd binnen de termijn om
een memorie in te dienen en dat deze vormvereisten voorgeschreven zijn op straffe van
onontvankelijkheid, en artikel 97, § 1, tweede lid, Wet Strafuitvoering, dat bepaalt dat de memorie
op de griffie van het Hof moet toekomen ten laatste op de vijfde dag na de datum van het
cassatieberoep, volgt dat het openbaar ministerie ingeval van een door de Wet Strafuitvoering
bedoeld cassatieberoep het bewijs van aangetekende zending van de memorie aan de veroordeelde
moet neerleggen binnen vijf dagen na de datum van het cassatieberoep.

5 april 2016

P.2016.0368.N

AC nr. ...

STRAFVORDERING
- Onwettig of onregelmatig bewijs - Beklaagde - Verklaring zonder bijstand van een advocaat
De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen door een beklaagde van verklaringen
zonder bijstand of mogelijkheid tot bijstand van een advocaat leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid
van de strafvordering, maar enkel tot eventuele bewijsuitsluiting; het recht de strafvordering uit te
oefenen ontstaat immers door het plegen van het als misdrijf omschreven feit, ongeacht de wijze
waarop ze verder wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze waarop de bewijsgaring verloopt
(1). (1) Cass. 30 maart 2010, AR P.09.1789.N, AC 2010, nr. 231 met concl. van advocaat-generaal
DUINSLAEGER; Cass. 29 november 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. van advocaatgeneraal DUINSLAEGER; Cass. 13 november 2012, AR P.12.1082.N, AC 2012, nr. 610 met concl. van
advocaat-generaal DUINSLAEGER; Cass. 8 april 2014, AR P.13.0080.N, AC 2014, nr. 275; Cass. 14
oktober 2014, AR P.14.0507.N, AC 2014, nr. 606; Cass. 14 oktober 2014, AR P.14.0666.N, AC 2014,
nr. 607.

24 mei 2016

P.2015.1604.N

AC nr. ...

TAALGEBRUIK
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GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Stuk uit de rechtspleging Aanhaling in ander taal - Regelmatigheid
Een stuk uit de rechtspleging wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer de
akte van een aanhaling in een andere taal tevens de vertaling of de zakelijke inhoud ervan in de taal
van de rechtspleging weergeeft (1). (1) Cass. 14 april 2000, AR C.99.0089.F, AC 2000, nr. 255; Cass.
29 september 2011, AR C.10.0176.N, AC 2011, nr. 513 met concl.van advocaat-generaal VANDEWAL;
Cass. 8 maart 2012, AR C.11.0121.N, AC 2012, nr. 157 met concl. van advocaat-generaal DUBRULLE.

24 mei 2016

P.2016.0026.N

AC nr. ...

TERRORISME
- Terroristische misdrijven - Boek II, Titel Ibis Strafwetboek - Toepassingsgebied - Uitsluiting Artikel 141bis Strafwetboek - Handelingen van strijdkrachten tijdens een gewapend conflict
volgens het internationaal humanitair recht
Er is een gewapend conflict in de zin van het internationaal humanitair recht wanneer er sprake is
van gewapend geweld tussen staten of aanhoudend gewapend geweld tussen overheidsinstanties
en georganiseerde gewapende groepen of tussen dergelijke groepen onderling binnen een staat; de
rechter oordeelt onaantastbaar in feite of bepaalde gedragingen als handelingen van strijdkrachten
tijdens een gewapend conflict in de in artikel 141bis Strafwetboek bedoelde zin moeten worden
beschouwd (1). (1) ICTY, 2 oktober 1995, Tadic, Decision on the defence motion for interlocutory
appeal on jurisdiction, r.o. 70.

24 mei 2016

P.2016.0244.N

AC nr. ...

VERJARING
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Wedden betaald door de
gemeenten en de meergemeentelijke politiezones - Onverschuldigd betaalde - Vordering tot
terugbetaling
Uit de artikelen 2227 en 2262bis, § 1, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de vordering tot
terugbetaling van wedden die door de gemeenten en de meergemeentelijke politiezones ten
onrechte betaald werden, onderworpen is aan een verjaringstermijn van tien jaar, daar ze niet valt
onder het toepassingsgebied van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën en de wet van 22 mei
2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
- Art. 114, § 1 Wet 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale
Staat
- Art. 7, § 1 Wet 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de
Staat en de provinciën
- Artt. 2227 en 2262bis, § 1 Burgerlijk Wetboek
23 mei 2016

C.2014.0570.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Wedden betaald door de
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gemeenten en de meergemeentelijke politiezones - Onverschuldigd betaalde - Vordering tot
terugbetaling - Termijn - Verschil in behandeling - Onevenredige gevolgen - Discriminatie Wetgevende leemte
Bij arrest nr. 76/2011 van 18 mei 2011 heeft het Grondwettelijk Hof erop gewezen dat verschil in
behandeling onevenredige gevolgen heeft wat de ambtenaren van de gemeenten en van de
meergemeentelijke politiezones betreft en heeft het geoordeeld dat die discriminatie haar
oorsprong niet vindt in artikel 7, §1, van de wet van 6 februari 1970, maar in de ontstentenis van een
wetsbepaling die van toepassing is op de gemeenten of op de meergemeentelijke politiezones; de
aldus vastgestelde leemte vergt de tussenkomst van de wetgever om de vormvereisten te bepalen
van het nieuwe uit te werken verjaringsstelsel voor de gemeenten of meergemeentelijke
politiezones; het middel dat volledig ervan uitgaat dat de vastgestelde ongrondwettigheid volgt uit
de artikelen 7, §1, van de wet van 6 februari 1970 en 114, §1, van de wet van 22 mei 2003, en dat de
rechter daaraan een eind moet stellen door hun toepassingsgebied uit te breiden tot de
schuldvordering van de verweerster tot terugbetaling van de ten onrechte betaalde wedden, faalt
naar recht.

23 mei 2016

C.2014.0570.F

AC nr. ...

VERZEKERING
LANDVERZEKERING
Landverzekering - Brandverzekering - Verzekering gesloten door een echtgenoot Huwelijksvermogensstelsel - Scheiding van goederen - Onverdeelde goederen Bestuursbevoegdheid - Artikel 1416 van het Burgerlijk Wetboek - Toepassingsgebied - Beperkingen
Het arrest, dat vaststelt dat de echtgenoten gehuwd waren onder het stelsel van scheiding van
goederen en in het litigieuze pand, hun onverdeelde eigendom, samenleefden op het ogenblik dat
de brandverzekeringspolis enkel door de echtgenoot werd gesloten, en dat ze op het tijdstip van het
schadegeval niet meer samenleefden, beslist vervolgens met eigen overwegingen dat de echtgenote,
omdat ze voor de helft eigenaar van het beschadigde pand was, recht heeft op de helft van de
verzekeringsvergoeding en schendt bijgevolg artikel 1416 van het Burgerlijk Wetboek.
- Art. 1416 Burgerlijk Wetboek
23 mei 2016

C.2015.0440.F

AC nr. ...

VERZET
- Strafzaken - Verstekvonnis - Verval van het recht tot sturen - Vonnis in kracht van gewijsde Uitvoering - Uitnodiging om het rijbewijs in te leveren - Beslissing waarbij het verzet niet
ontvankelijk wordt verklaard - Verdere uitvoering - Nieuwe uitnodiging om het rijbewijs in te
leveren
De uitvoering van een verstekvonnis dat na afloop van de gewone verzetstermijn kracht van
gewijsde heeft verkregen, wordt verder gezet nadat het verzet niet ontvankelijk werd verklaard;
wanneer het bij het verstekvonnis uitge-sproken verval tot sturen wordt uitgevoerd, moet de
veroordeelde niet opnieuw worden uitgenodigd zijn rijbewijs in te leveren.

26 april 2016

P.2014.1580.N

AC nr. ...
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VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Algemeen - Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot
verblijf - Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de
rechter
De rechter moet elke leemte in de wet waarvan het Grondwettelijk Hof de ongrondwettigheid heeft
vastgesteld invullen, evenals elke leemte die hieruit voortvloeit dat een wetsbepaling als
ongrondwettig wordt aangemerkt, wanneer hij die leemte in het kader van de bestaande
wetsbepalingen kan verhelpen teneinde de wet in overeenstemming met de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet te brengen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

27 mei 2016

C.2013.0042.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot
verblijf - Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de
rechter
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
27 mei 2016

C.2013.0042.F

AC nr. ...

VOORLOPIGE HECHTENIS
AANHOUDING
Aanhouding - Verdachte niet ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter
Een verdachte is niet ter beschikking van de onderzoeksrechter wanneer hij niet wordt
vastgehouden in het gerechtelijk arrondissement waarvoor de onderzoeksrechter bevoegd is (1). (1)
Cass. 12 december 2000, AR P.00.1664.N, AC 2000, nr. 683.
- Artt. 2 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
10 mei 2016

P.2016.0553.N

AC nr. ...

BEVEL TOT MEDEBRENGING
Bevel tot medebrenging - Verdachte niet ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter
Uit de artikelen 2, 3 en 12 Voorlopige Hechteniswet volgt dat, wanneer de verdachte niet ter
beschikking van de onderzoeksrechter is gesteld, dit is in zijn onmiddellijke nabijheid zodat hij de
verdachte kan ondervragen, cumulatie van een eerste vrijheidsbeneming ingevolge artikel 2
Voorlopige Hechteniswet en de daaropvolgende vrijheidsbeneming ingevolge een bevel tot
medebrenging, mogelijk is (1). (1) Zie: Cass. 17 januari 2012, AR P.12.0049.N, AC 2012, nr. 45.
- Artt. 2, 3 en 12 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
10 mei 2016

P.2016.0553.N

AC nr. ...
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CASSATIEBEROEP
Cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest waarbij de beslissing van de
raadkamer tot invrijheidstelling mits het betalen van een borgsom wordt bevestigd Ontvankelijkheid
Uit de artikelen 21, § 1, 31, § 1 en 2, zoals gewijzigd door artikel 137 van de wet van 5 februari 2016
tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie,
en 37, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet volgt dat met uitzondering van de eerste beslissing tot
handhaving van de voorlopige hechtenis, tegen de beslissing genomen ter uitvoering van de
artikelen 35 en 36 van deze wet geen onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is (1). (1) Artikel 137 van
de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse
bepalingen inzake justitie is in werking getreden op 29 februari 2016.

5 april 2016

P.2016.0413.N

AC nr. ...

Cassatieberoep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arresten vatbaar voor cassatieberoep
Het cassatieberoep dat niet gericht is tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling op
het hoger beroep tegen een beslissing bedoeld in artikel 21, § 1, tweede lid, Voorlopige
Hechteniswet is niet ontvankelijk.

5 april 2016

P.2016.0413.N

AC nr. ...

VREEMDELINGEN
- Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot verblijf - Schending van de artikelen
10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de rechter
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
27 mei 2016

C.2013.0042.F

AC nr. ...

- Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot verblijf - Schending van de artikelen
10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de rechterlijke macht
De rechter die een staatloze het verblijfsrecht ontzegt zonder na te gaan of hij buiten zijn wil zijn
nationaliteit heeft verloren en of hij aantoont dat hij geen wettige en duurzame verblijfstitel kan
verkrijgen in een andere Staat waarmee hij banden zou hebben, schendt de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

27 mei 2016

C.2013.0042.F

AC nr. ...

- Vreemdelingenwet - Bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving - Uitspraak van de kamer van
inbeschuldigingstelling over de wettigheid van de vrijheidsberoving - Cassatieberoep - Verklaring
van cassatie - Ontvankelijkheid - Vereisten
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Uit artikel 425, § 1, Wetboek van Strafvordering, dat van toepassing is op het cassatieberoep dat
wordt ingesteld tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over
de wettigheid van een bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving van een vreemdeling, volgt dat
hij die namens een partij cassatieberoep instelt ter gelegenheid van het afleggen van zijn verklaring
van cassatieberoep niet alleen moet doen blijken van zijn hoedanigheid van advocaat, maar ook van
het feit dat hij houder is van het door artikel 425, § 1, tweede lid, bedoelde getuigschrift.

5 april 2016

P.2016.0334.N

AC nr. ...

- Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot verblijf - Schending van de artikelen
10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de rechter
De rechter moet elke leemte in de wet waarvan het Grondwettelijk Hof de ongrondwettigheid heeft
vastgesteld invullen, evenals elke leemte die hieruit voortvloeit dat een wetsbepaling als
ongrondwettig wordt aangemerkt, wanneer hij die leemte in het kader van de bestaande
wetsbepalingen kan verhelpen teneinde de wet in overeenstemming met de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet te brengen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

27 mei 2016

C.2013.0042.F

AC nr. ...

- Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot verblijf - Schending van de artikelen
10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de rechterlijke macht
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
27 mei 2016

C.2013.0042.F

AC nr. ...

- Vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke macht - Onderzoeksgerechten - Motivering Artikelen 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen - Toepasselijkheid
De artikelen 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen zijn niet van toepassing op de hoven en
rechtbanken van de rechterlijke orde, waaronder de onderzoeksgerechten die oordelen over het
beroep van een vreemdeling tegen een maatregel van vrijheidsberoving met het oog op zijn
verwijdering (1). (1) Cass. 31 juli 2001, AR P.01.1011.F, AC 2001, nr. 427; Cass. 20 april 2011, AR
P.11.0609.F, AC 2011, nr. 273.

26 april 2016

P.2016.0434.N

AC nr. ...

- Artikel 8 EVRM - Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven - Beoordeling van de
toestand van de vreemdeling - Toetsing aan de concrete feitelijke elementen - Toepassing
Het arrest dat oordeelt dat het feit dat de partner van de vreemdeling in België woont, niet kan
worden ingeroepen in het licht van de bepalingen van artikel 8.1 EVRM aangezien hij inbreuken
heeft gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8.2 van dat
verdrag en dat uit die bepaling blijkt dat het recht op de eerbiediging van het privéleven niet
absoluut is en dat de vreemdeling niet aantoont noch concreet maakt dat het voor hem onmogelijk
is om in zijn land van oorsprong of elders een familieleven op te bouwen en dat hij geen verblijfrecht
kan putten uit zijn aanvragen tot gezinshereniging, beoordeelt de toestand van de vreemdeling in
het licht van de artikelen 8.1 en 8.2 EVRM.

26 april 2016

P.2016.0434.N

AC nr. ...
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- Vreemdelingenwet - Bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving - Uitspraak van de kamer van
inbeschuldigingstelling over de wettigheid van de vrijheidsberoving - Cassatieberoep - Memorie Vormvereisten
Uit artikel 429, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat van toepassing is op het cassatieberoep
dat wordt ingesteld tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet
over de wettigheid van een bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving van een vreemdeling, volgt
dat hij die namens een partij ter griffie van het Hof een memorie wil indienen niet alleen moet doen
blijken van zijn hoedanigheid van advocaat, maar ook van het feit dat hij houder is van het door
artikel 425, § 1, tweede lid, bedoelde getuigschrift.

5 april 2016

P.2016.0334.N

AC nr. ...

WEGVERKEER
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975
Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 36 - Artikel 36, vierde lid - Bestuurders en
passagiers van motorfietsen - Verplichting beschermende kledij te dragen - Laarzen of bottines
De begrippen laarzen of bottines zoals bedoeld in artikel 36, vierde lid, Wegverkeersreglement,
moeten in hun gebruikelijke betekenis worden begrepen; het staat aan de rechter in feite te
oordelen of het schoeisel dat de bestuurder of passagier van een motorfiets draagt hieraan
beantwoordt en of het de enkels beschermt.
26 april 2016

P.2015.1565.N

AC nr. ...

WEGVERKEERSWET
Wetsbepalingen - Art. 30 - Artikel 30, § 1, 4° - Besturen van een voertuig ondanks een door deze
wet bedoeld lichaamsgebrek of aandoening - Vaststelling
Faalt naar recht het middel dat ervan uitgaat dat door een geneesheer moet vastgesteld worden dat
op het ogenblik van de inbreuk bedoeld in artikel 30, § 1, 4°, Wegverkeerswet de bestuurder niet
rijgeschikt is door alcoholverslaving of de onmogelijkheid zich te onthouden van alcoholgebruik.
26 april 2016

P.2015.1565.N

AC nr. ...
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