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AANRANDING VAN DE EERBAARHEID EN VERKRACHTING
- Aanranding van de eerbaarheid
Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.
4 januari 2017

P.2016.0871.F

AC nr. ...

- Aanranding van de eerbaarheid
Het misdrijf aanranding van de eerbaarheid vereist een aanranding onder dwang van de seksuele
integriteit van het slachtoffer zoals die door het collectief bewustzijn op het tijdstip van de feiten
wordt ervaren (1); de feitenrechter kan vaststellen dat handelingen zoals knipogen, zijn tong
uitsteken, het strelen van haren, nek of armen enz., die door degenen die deze handelingen hebben
ondergaan als dubbelzinnig werden geïnterpreteerd, dienen beschouwd te worden als misplaatst,
dubbelzinnig, uitdagend en zelfs grof zonder dat dit daarom objectief handelingen zijn die de
eerbaarheid krenken en die immoreel dan wel obsceen zijn; uit de aldus vastgestelde feiten kan hij
bijgevolg naar recht afleiden dat die handelingen het misdrijf aanranding van de eerbaarheid niet
opleveren (2). (1) Cass. 6 februari 2013, AR P.12.1650.F, AC 2013, nr. 86, met concl. advocaatgeneraal VANDERMEERSCH; zie concl. OM in Pas. 2017, nr. … (2) Zie concl. OM, in Pas. 2017, nr. …

- Art. 372 Strafwetboek
4 januari 2017

P.2016.0871.F

AC nr. ...

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
HERSTELPLICHT
Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak
Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wanneer zij een
abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken
(1). (1) Zie andersluidende concl. OM.
- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek
7 oktober 2016

C.2015.0314.N

AC nr. ...

Herstelplicht - Gebouwen - Aansprakelijkheid voor zaken - Pand - Eigenaar - Instorting Bewaarder - Gebrek van de zaak - Artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek - Artikel 1386,
Burgerlijk Wetboek - Onderscheid - Criterium
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
28 november 2016

C.2015.0521.F

AC nr. ...

Herstelplicht - Gebouwen - Aansprakelijkheid voor zaken - Pand - Eigenaar - Instorting Bewaarder - Gebrek van de zaak - Artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek - Artikel 1386,
Burgerlijk Wetboek - Onderscheid - Criterium
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De staat van het gebouw bepaalt welke van de beide aansprakelijkheden voor zaken moet worden
toegepast, namelijk de aansprakelijkheid van de eigenaar van een gebouw die is aangegaan op
grond van artikel 1386 Burgerlijk Wetboek of de aansprakelijkheid van de bewaarder ervan die is
aangegaan op grond van artikel 1384, eerste lid, van datzelfde wetboek; daaruit volgt dat als het
gebouw zich in een staat van instorting bevindt die te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan
een gebrek in de bouw, artikel 1386 de toepassing uitsluit van de meer algemene bepaling van
artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...
- Artt. 1384, eerste lid en 1386 Burgerlijk Wetboek
28 november 2016

C.2015.0521.F

AC nr. ...

Herstelplicht - Zaken - Brand - Gedraging van de zaak
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
7 oktober 2016

C.2015.0314.N

AC nr. ...

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
7 oktober 2016

C.2015.0314.N

AC nr. ...

Herstelplicht - Zaken - Brand - Gedraging van de zaak
Brand is een gedraging van de zaak en geen kenmerk ervan (1). (1) Zie andersluidende concl. OM.
7 oktober 2016

C.2015.0314.N

AC nr. ...

OORZAAK
Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Gebrek in de zaak - Gedraging van de zaak Wijze van beoordeling
De rechter kan het bestaan van een gebrek in de zaak slechts uit de gedraging van die zaak afleiden,
wanneer hij elke andere oorzaak dan een gebrek voor die gedraging uitsluit (1). (1) Zie
andersluidende concl. OM.
7 oktober 2016

C.2015.0314.N

AC nr. ...

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Gebrek in de zaak - Gedraging van de zaak Wijze van beoordeling
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
7 oktober 2016

C.2015.0314.N

AC nr. ...

Oorzaak - (On)middellijke oorzaak - Gestolen motorrijtuig - Diefstal vergemakkelijkt door de
nalatigheid van de eigenaar - Ongeval veroorzaakt door de dief
De feitenrechter, die vermeldt dat het motorijtuig werd gestolen terwijl de eigenaar het met
draaiende motor had achtergelaten en die vervolgens, bij het onderzoek naar het oorzakelijk
verband tussen die onachtzaamheid en het ongeval dat door de dief werd veroorzaakt, oordeelt dat
die eigenaar geen enkele fout heeft begaan die heeft bijgedragen tot de schade zoals die in
concreto is geleden ingevolge de aanrijding, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de fout van
de eigenaar niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval en de schadelijke gevolgen daarvan.
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- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
4 januari 2017

P.2016.0781.F

AC nr. ...

SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID
Samenloop van aansprakelijkheid - Algemeen - Gestolen motorrijtuig - Diefstal vergemakkelijkt
door de nalatigheid van de eigenaar - Ongeval veroorzaakt door de dief
De feitenrechter, die vermeldt dat het motorijtuig werd gestolen terwijl de eigenaar het met
draaiende motor had achtergelaten en die vervolgens, bij het onderzoek naar het oorzakelijk
verband tussen die onachtzaamheid en het ongeval dat door de dief werd veroorzaakt, oordeelt dat
die eigenaar geen enkele fout heeft begaan die heeft bijgedragen tot de schade zoals die in
concreto is geleden ingevolge de aanrijding, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de fout van
de eigenaar niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval en de schadelijke gevolgen daarvan.
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
4 januari 2017

P.2016.0781.F

AC nr. ...

Samenloop van aansprakelijkheid - Algemeen - Aansprakelijkheid voor zaken - Gebouw Instorting - Gebrek van de zaak - Artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek - Artikel 1386,
Burgerlijk Wetboek - Onderscheid - Criterium
De staat van het gebouw bepaalt welke van de beide aansprakelijkheden voor zaken moet worden
toegepast, namelijk de aansprakelijkheid van de eigenaar van een gebouw die is aangegaan op
grond van artikel 1386 Burgerlijk Wetboek of de aansprakelijkheid van de bewaarder ervan die is
aangegaan op grond van artikel 1384, eerste lid, van datzelfde wetboek; daaruit volgt dat als het
gebouw zich in een staat van instorting bevindt die te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan
een gebrek in de bouw, artikel 1386 de toepassing uitsluit van de meer algemene bepaling van
artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...
- Artt. 1384, eerste lid en 1386 Burgerlijk Wetboek
28 november 2016

C.2015.0521.F

AC nr. ...

Samenloop van aansprakelijkheid - Algemeen - Aansprakelijkheid voor zaken - Gebouw Instorting - Gebrek van de zaak - Artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek - Artikel 1386,
Burgerlijk Wetboek - Onderscheid - Criterium
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
28 november 2016

C.2015.0521.F

AC nr. ...

SCHADE
Schade - Begrip - Vormen - Begrip - Beginsel
De schade bestaat in de aantasting van elk belang of in het verlies van elk geoorloofd voordeel; dat
veronderstelt dat de getroffene van de ongeoorloofde daad zich daarna in een minder gunstige
positie bevindt dan daarvoor (1). (1) Cass. volt. zitt., 14 november 2014, AR C.13.0441.N, AC 2014,
nr. 694.
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
17 oktober 2016

C.2009.0414.F

AC nr. ...
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Schade - Begrip - Vormen - Materiële en morele schade - Vrijwillige zwangerschapsafbreking Mislukking - Geboorte van een kind
Aangezien de geboorte van een door de moeder verwekt kind haar, op zich, geen enkel nadeel kan
berokkenen, zelfs als de geboorte plaats heeft gevonden na een mislukte ingreep, die werd
uitgevoerd met het oog op een zwangerschapsafbreking, kon het hof van beroep, zonder
miskenning van het wettelijk begrip 'schade' en ontkenning van de rechtmatigheid van het door de
eiseres aangevoerde belang, uit die vaststelling afleiden dat de financiële lasten, de te voorziene
relationele moeilijkheden en de door die geboorte toegenomen inspanningen haar niet in een
minder gunstige situatie plaatsten dan die waarin ze zich bevond voordat het ongeoorloofde feit
was begaan.
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
17 oktober 2016

C.2009.0414.F

AC nr. ...

Schade - Algemeen - Openbare overheid - Werkgever - Wettelijke of reglementaire
verplichtingen - Betaling van een loon - Geen arbeidsprestaties - Vergoeding - Voorwaarden Vakantiegeld
Noot van advocaat-generaal Werquin.
26 januari 2017

C.2016.0179.F

AC nr. ...

Schade - Algemeen - Openbare overheid - Werkgever - Wettelijke of reglementaire
verplichtingen - Betaling van een loon - Geen arbeidsprestaties - Vergoeding - Voorwaarden Vakantiegeld
Het vakantiegeld is aan de werknemer verschuldigd voor vakantiedagen; de werkgever uit de
openbare sector die dat vakantiegeld betaalt, ontvangt geen arbeidsprestaties als tegenprestatie;
aangezien het aan een derde te wijten ongeval niet de reden is waarom de werkgever die
arbeidsprestaties derft, vormt de betaling van het vakantiegeld geen vergoedbare schade (1). (1) In
het arbeidsovereenkomstenrecht wordt vakantiegeld niet beschouwd als de tegenprestatie van de
arbeid die ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt verricht: het is geen ‘loon’ in de
gebruikelijke zin van ‘tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering van de overeenkomst wordt
verricht’ (concl. AG Lenaerts, voor Cass. 20 april 1977, J.T.T. 1977, p.180). Het vormt een ‘voordeel
dat is verworven krachtens de arbeidsovereenkomst’ dat in aanmerking wordt genomen bij de
bepaling van het loon in de ruimere betekenis van artikel 39, tweede lid, van de wet van 3 jui 1978
(‘De opzeggingsvergoeding behelst niet alleen het lopende loon, maar ook de voordelen verworven
krachtens de overeenkomst’) of van het vroegere artikel 67, § 2, eerste lid, van die wet (‘Het loon
omvat, benevens de wedde, alle krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordelen’; Cass. 17
februari 1992, AC 1991-92, nr. 315; zie ook concl. AG Lenaerts voor Cass. 25 april 1988, AC 19871988, nr. 513; Cass. 10 november 1986, AC 1986-87, nr. 152; Cass. 28 april 1986, AC 1986-87, nr.
526; Cass. 10 mei 1982 AC 1981-82, nr. 532; Cass. ver. kam. 2 februari 1981, AC 1980-81, nr. 326;
Cass. 19 maart 1985, Bull. en Pas. 1985,I, 736; Cass. 22 mei 1974, AC 1974, 1057; Cass. 4 december
1974, AC 1975, 402; Cass. 23 maart 1953, AC 1953, 495). Vakantiegeld is weliswaar verschuldigd
naar rata van de ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid. Aangezien het echter
overeenstemt met de dagen waarop de arbeid niet wordt verricht, vormt het geen tegenprestatie
van die arbeid.
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
26 januari 2017

C.2016.0179.F

AC nr. ...

Schade - Algemeen - Openbare overheid - Werkgever - Wettelijke of reglementaire
verplichtingen - Betaling van een loon - Geen arbeidsprestaties - Vergoeding
5/ 76

LiberCas

3/2017

De werkgever uit de openbare sector die, krachtens zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen,
aan zijn personeelslid een loon moet betalen zonder als tegenprestatie arbeidsprestaties te
ontvangen, heeft recht op een vergoeding in zoverre hij aldus schade lijdt (1). (1) Cass 8 september
2016, AR C.15.0523.F, AC 2016 nr. ***.
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
26 januari 2017

C.2016.0179.F

AC nr. ...

Schade - Begrip - Vormen - Kind geboren met ernstige handicap - Morele schade - Materiële
schade - Wrongful life - Wrongful life-vordering
De schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bestaat in de
aantasting van elk belang of in het verlies van elk geoorloofd voordeel; dat veronderstelt dat de
door de ongeoorloofde daad getroffene zich daarna in een minder gunstige positie bevindt dan
daarvoor; er kan geen schade zijn als de termen van de vergelijking tussen die twee situaties een
persoon die met een handicap geboren is enerzijds, en zijn niet-bestaan anderzijds, betreffen (1). (1)
Cass. volt. zitt., 14 november 2014, AR C.13.0441.N, AC 2014, nr. 694.
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
17 oktober 2016

C.2011.0062.F

AC nr. ...

ADVOCAAT
- Tuchtzaken - Rechtspleging - Stafhouder - Hoedanigheid - Gevolg - Voorbehoud
Aangezien de stafhouder geen uitspraak doet over de gegrondheid van de tuchtrechtelijke
vervolgingen, is hij, in de regel, niet onderworpen aan de waarborgen van artikel 6.1. van dat
verdrag of aan het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de
rechter; dat is evenwel anders wanneer het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang
dreigt te komen door de niet-inachtneming van vereisten van voormelde bepaling vóór de
aanhangigmaking van de zaak bij de tuchtrechter (1). (1) Cass. 17 april 2015, AR D.14.0006.N, AC
2015, nr. 260.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
- Art. 459, § 1 Gerechtelijk Wetboek
26 januari 2017

D.2016.0014.F

AC nr. ...

- Tuchtzaken - Rechtspleging - Stafhouder - Hoedanigheid
De stafhouder, die een klacht heeft ontvangen en onderzocht of ambtshalve of op schriftelijke
aangifte door de procureur-generaal een onderzoek heeft ingesteld, handelt als een orgaan van de
Orde en is geen gerecht in de zin van artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (1). (1) Cass. 17 april 2015, AR D.14.0006.N,
AC 2015, nr. 260.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
- Art. 459, § 1 Gerechtelijk Wetboek
26 januari 2017

D.2016.0014.F

AC nr. ...

AFSTAMMING
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- Procedure tot vaststelling van het vaderschap - Overleden persoon - Erfgenamen - Partij in de
procedure - Bewijsvoering
De erfgenamen van de overleden persoon wiens vaderschap wordt onderzocht, zijn partij in de
procedure tot vaststelling van het vaderschap en kunnen de door de andere partijen aangedragen
bewijzen omtrent het ingeroepen vaderschap weerleggen (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 332quater, eerste lid Burgerlijk Wetboek
7 oktober 2016

C.2015.0533.N

AC nr. ...

- Betwisting vaderschap - Rechtsvordering - Aard - Omvang
De rechtsvordering tot betwisting van het vaderschap is een toegewezen vordering die enkel
openstaat voor de in artikel 318, §1, Burgerlijk Wetboek opgesomde personen, zodat andere
personen niet kunnen tussenkomen in dit geding, noch derdenverzet kunnen aantekenen; de
omstandigheid dat de beslissing over de rechtsvordering tot betwisting van vaderschap krachtens
artikel 331decies Burgerlijk Wetboek aan andere personen zou kunnen tegengeworpen worden in
een navolgende procedure tot vaststelling van vaderschap, doet daaraan niet af (1). (1) Zie concl.
OM.
- Artt. 318, § 1, en 331decies Burgerlijk Wetboek
7 oktober 2016

C.2015.0533.N

AC nr. ...

- Betwisting vaderschap - Rechtsvordering - Aard - Omvang
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
7 oktober 2016

C.2015.0533.N

AC nr. ...

- Procedure tot vaststelling van het vaderschap - Overleden persoon - Erfgenamen - Partij in de
procedure - Bewijsvoering
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
7 oktober 2016

C.2015.0533.N

AC nr. ...

ARBEID
ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN
Arbeidstijden en rusttijden - Arbeidstijd - Deelname aan de ondernemingsraad - Bezoldiging
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
28 november 2016

S.2015.0108.F

AC nr. ...

Arbeidstijden en rusttijden - Prestaties op de door de werkgever bepaalde plaats - Prestaties op
de plaats van eigen keuze - Het in aanmerking komen
Behoudens een andersluidende overeenkomst is de werknemer niet verplicht om de prestaties die
hij buiten de onderneming mag verrichten tijdens de openingsuren ervan te verrichten (1). (1) Zie
concl. OM in Pas. 2016, nr. ...
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S.2015.0108.F

AC nr. ...

Arbeidstijden en rusttijden - Prestaties op de door de werkgever bepaalde plaats - Prestaties op
de plaats van eigen keuze - Arbeidstijd - Berekening
De arbeidstijd van een werknemer die door zijn arbeidsregeling een gedeelte van zijn prestaties op
een door de werkgever bepaalde plaats moet verrichten en gemachtigd is om het andere gedeelte
van zijn prestaties op een plaats van eigen keuze te verrichten, wordt bepaald door het totaal aantal
uren waarop hij ter beschikking staat van de werkgever op de door laatstgenoemde bepaalde plaats
en de uren die hij aan de arbeid heeft besteed buiten die plaats om (1). (1) Zie concl. OM in Pas.
2016, nr. ...

28 november 2016

S.2015.0108.F

AC nr. ...

Arbeidstijden en rusttijden - Arbeid - Begrip - Bepalende factor
Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat de aanmerking
'arbeidstijd', in de zin van de richtlijn 2003/88/EG, voor een tijdvak waarop de werknemer aanwezig
moet zijn afhankelijk is van de verplichting van laatstgenoemde om zich ter beschikking van zijn
werkgever te stellen en dat de bepalende factor erin bestaat dat de werknemer fysiek aanwezig
moet zijn op een door de werkgever bepaalde plaats en zich ter beschikking van laatstgenoemde
moet houden om onmiddellijk de gepaste prestaties te kunnen leveren wanneer dat nodig is. Artikel
19, tweede lid, van de wet van 16 maart 1971 brengt geen andere uitlegging met zich mee (1). (1)
Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

28 november 2016

S.2015.0108.F

AC nr. ...

Arbeidstijden en rusttijden - Prestaties op de door de werkgever bepaalde plaats - Prestaties op
de plaats van eigen keuze - Arbeidstijd - Berekening
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
28 november 2016

S.2015.0108.F

AC nr. ...

Arbeidstijden en rusttijden - Arbeid - Begrip - Bepalende factor
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
28 november 2016

S.2015.0108.F

AC nr. ...

Arbeidstijden en rusttijden - Prestaties op de door de werkgever bepaalde plaats - Prestaties op
de plaats van eigen keuze - Het in aanmerking komen
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
28 november 2016

S.2015.0108.F

AC nr. ...

Arbeidstijden en rusttijden - Arbeidstijd - Deelname aan de ondernemingsraad - Bezoldiging
Uit artikel 23, eerste lid, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven volgt dat de vergaderingen van de Ondernemingsraad buiten de werkuren, die niet in
mindering worden gebracht, als werkelijke arbeidstijd worden bezoldigd in aanvulling op het
gewone salaris (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...
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S.2015.0108.F

AC nr. ...

SOCIALE DOCUMENTEN
Sociale documenten - Ontstentenis van onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) Vermenigvuldigingscoëfficiënt - Betrokken werknemer
Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.
21 december 2016

P.2016.1116.F

AC nr. ...

Sociale documenten - Ontstentenis van onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) Vermenigvuldigingscoëfficiënt - Betrokken werknemer
De wet vereist niet dat de betrokken werknemers, bij ontstentenis van de mededeling bedoeld in
artikel 181, § 1, eerste lid, 1°, Sociaal Strafwetboek, bij naam worden aangewezen of
geïdentificeerd, maar enkel dat het werknemers betreft wier bestaan is aangetoond, zelfs als hun
identiteit niet bekend dan wel onduidelijk is; hetzelfde geldt voor de toepassing van de
vermenigvuldigingscoëfficiënt die in het tweede lid van dat artikel is bepaald (1). (1) Zie concl. OM in
Pas. 2016, nr. …….
- Art. 181, § 1, eerste lid, 1°, en § 2 Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek
21 december 2016

P.2016.1116.F

AC nr. ...

ARBEIDSOVEREENKOMST
BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM
Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Allerlei - Onderwijs - Gesubsidieerd vrij onderwijs Gesubsidieerd personeel - Werkverhouding - Aard - Arbeidsovereenkomst
De werkverhouding tussen een gesubsidieerd personeelslid van het gesubsidieerd vrij onderwijs en
de inrichtende macht wordt geregeld door een arbeidsovereenkomst; de bepalingen van het
decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het
gesubsidieerd vrij onderwijs beperken de contractuele vrijheid van de partijen bij die overeenkomst
zonder de aard ervan aan te tasten; ze zijn toepasselijk krachtens een arbeidsovereenkomst en de
rechten die ze aan de personeelsleden toekennen ontstaan krachtens voormelde overeenkomst,
ook als ze vervallen na de beëindiging ervan ten aanzien van andere inrichtende machten (1). (1) Zie
concl. OM in Pas. 2016, nr. ...
- Artt. 8, 40, 42, 43 en 46 Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993
28 november 2016

S.2014.0098.F

AC nr. ...

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Allerlei - Onderwijs - Gesubsidieerd vrij onderwijs Gesubsidieerd personeel - Werkverhouding - Aard - Arbeidsovereenkomst
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
28 november 2016

S.2014.0098.F

AC nr. ...

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)
- Inschrijving of weglating van de lijst of tabel - Raad van de Orde - Bevoegdheid
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Uit de bepalingen van de artikelen 3, 5, 17, §1, eerste lid, en 26 Architectenwet volgt dat de
inschrijving op de lijst of tabel een bevoegdheid is van de raad van de Orde en dat een persoon die
het oneens is met een beslissing van die raad omtrent de inschrijving of weglating van de lijst
beroep dient in te stellen bij de bij voormelde wet bepaalde appelinstantie, zijnde de raad van
beroep; het komt enkel deze instantie toe om over het beroep te oordelen.
- Artt. 3, 5, 17, § 1, eerste lid, en 26 Wet 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten
28 oktober 2016

C.2015.0134.N

AC nr. ...

BELASTING
- Belastingschuld - Bewijsmiddelen - Onrechtmatig verkregen bewijs Toelaatbaarheidsvoorwaarden
De fiscale wetgeving bevat geen algemene bepaling die het gebruik verbiedt van onrechtmatig
verkregen bewijs voor het vaststellen van een belastingschuld en zo, daartoe gronden aanwezig zijn,
voor het opleggen van een verhoging of een boete. Het gebruik door de administratie van
onrechtmatig verkregen bewijs dient te worden getoetst aan de beginselen van behoorlijk bestuur
en het recht op een eerlijk proces: behoudens wanneer de wetgever ter zake in bijzondere sancties
voorziet, kan het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken slechts worden
geweerd indien de bewijsmiddelen verkregen zijn op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen
van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat dit gebruik onder alle
omstandigheden als ontoelaatbaar moet worden geacht, of indien dit gebruik het recht van de
belastingplichtige op een eerlijk proces in het gedrang brengt; de rechter kan bij die afweging onder
meer rekening houden met één of meer van volgende omstandigheden: het zuiver formeel karakter
van de onregelmatigheid, de weerslag ervan op het recht of de vrijheid die door de overschreden
norm worden beschermd, het al dan niet opzettelijk karakter van de door de overheid begane
onrechtmatigheid en de omstandigheid dat de ernst van de inbreuk veruit de begane
onrechtmatigheid overstijgt (1). (1) Cass. 22 mei 2015, AR F.13.0077.N, AC 2015, nr. 335.

4 november 2016

F.2015.0106.N

AC nr. ...

BEROEPSZIEKTE
- Administratieve beslissing - Hoger beroep - Arbeidsgerecht - Ziekte bepaald bij artikel 30 van de
gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 - Nieuwe aanvraag - Ziekte bepaald bij artikel 30bis Bevoegdheid van de rechter - Aanhangigmaking - De artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk
Wetboek - In de dagvaarding aangevoerd feit - Kwalificatie - Onderscheid
De eiser die stelt dat de ziekte waarvoor hij een vergoeding vroeg, opgenomen is in de lijst van de
beroepsziekten onder de code 1.605.03 van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende
vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling, gaf een
juridische kwalificatie aan de door hem voor de arbeidsrechtbank aangevoerde feiten; het arrest
oordeelt dat "het feit dat in de dagvaarding is aangevoerd [voor de toepassing van artikel 807 van
het Gerechtelijk Wetboek], het bestaan is van de beroepsziekte opgenomen [onder de code
1.605.03], die de herstelvordering rechtvaardigt", en schendt bijgevolg die wettelijke bepaling (1).
(1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr …

12 december 2016

S.2015.0068.F

AC nr. ...
10/ 76

LiberCas

3/2017

- Administratieve beslissing - Hoger beroep - Arbeidsgerecht - Ziekte bepaald bij artikel 30 van de
gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 - Nieuwe aanvraag - Ziekte bepaald bij artikel 30bis Bevoegdheid van de rechter - Aanhangigmaking - De artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk
Wetboek - In de dagvaarding aangevoerd feit - Kwalificatie - Onderscheid
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
12 december 2016

S.2015.0068.F

AC nr. ...

BESLAG
BEWAREND BESLAG
Bewarend beslag - Gebrek in de zaak - Gedraging van de zaak - Wijze van beoordeling
Bewarend beslag kan slechts worden toegestaan voor een schuldvordering die zeker en opeisbaar
is, en die vaststaande is of vatbaar voor een voorlopige raming.
- Art. 1415, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
24 november 2016

C.2015.0333.F

AC nr. ...

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
GERECHTSBRIEF
Gerechtsbrief - Tegensprekelijke procedure - Vordering die bij eenzijdig verzoekschrift kan worden
gesteld - Onjuiste toepassing - Hoger beroep - Termijn
Een tegensprekelijke procedure verliest haar aard niet omdat de rechtbank verklaart dat het om
een procedure op eenzijdig verzoekschrift gaat; wanneer een vordering in het kader van een
tegensprekelijke procedure wordt gewijzigd in een vordering die ook bij eenzijdig verzoekschrift kon
worden ingesteld, behoudt de procedure haar tegensprekelijk karakter; de omstandigheid dat van
het vonnis kennis wordt gegeven op grond van artikel 1030 Gerechtelijk Wetboek doet hieraan
geen afbreuk en heeft niet tot gevolg dat het hoger beroep tegen dit vonnis bij toepassing van
artikel 1031 Gerechtelijk Wetboek moet worden ingesteld binnen de maand vanaf die kennisgeving.
9 januari 2017

C.2016.0217.N

AC nr. ...

BEVOEGDHEID EN AANLEG
STRAFZAKEN
Strafzaken - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Onderzoeksgerechten - Vreemdelingen Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van vrijheidsberoving - Beroep bij
de rechterlijke macht
Krachtens artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet kan de vreemdeling die het voorwerp is van een
maatregel van vrijheidsberoving, tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer
te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van
de plaats waar hij werd aangetroffen; de plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen in de zin
van die bepaling, is niet de plaats waar hij vrijwillig naartoe gegaan is na een oproeping door de
Dienst Vreemdelingenzaken, die hem bij die gelegenheid een vasthoudingsmaatregel ter kennis
brengt (1). (1) Zie concl. OM.
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P.2016.1140.F

AC nr. ...

Strafzaken - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Onderzoeksgerechten - Vreemdelingen Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van vrijheidsberoving - Beroep bij
de rechterlijke macht
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

30 november 2016

P.2016.1140.F

AC nr. ...

BEWIJS
BELASTINGZAKEN
Belastingzaken - Bewijsvoering - Onrechtmatig verkregen bewijs - Toelaatbaarheidsvoorwaarden
De fiscale wetgeving bevat geen algemene bepaling die het gebruik verbiedt van onrechtmatig
verkregen bewijs voor het vaststellen van een belastingschuld en zo, daartoe gronden aanwezig zijn,
voor het opleggen van een verhoging of een boete. Het gebruik door de administratie van
onrechtmatig verkregen bewijs dient te worden getoetst aan de beginselen van behoorlijk bestuur
en het recht op een eerlijk proces: behoudens wanneer de wetgever ter zake in bijzondere sancties
voorziet, kan het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken slechts worden
geweerd indien de bewijsmiddelen verkregen zijn op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen
van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat dit gebruik onder alle
omstandigheden als ontoelaatbaar moet worden geacht, of indien dit gebruik het recht van de
belastingplichtige op een eerlijk proces in het gedrang brengt; de rechter kan bij die afweging onder
meer rekening houden met één of meer van volgende omstandigheden: het zuiver formeel karakter
van de onregelmatigheid, de weerslag ervan op het recht of de vrijheid die door de overschreden
norm worden beschermd, het al dan niet opzettelijk karakter van de door de overheid begane
onrechtmatigheid en de omstandigheid dat de ernst van de inbreuk veruit de begane
onrechtmatigheid overstijgt (1). (1) Cass. 22 mei 2015, AR F.13.0077.N, AC 2015, nr. 335.
4 november 2016

F.2015.0106.N

AC nr. ...

BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Geschriften - Algemeen - Artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek Toepassingsgebied
Artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek geldt ook in de gevallen waarin eenzijdige akten samen,
wegens hun onderling verband, een overeenkomst vormen waarbij elke partij een verbintenis
jegens de andere aangaat.
- Art. 1325 Burgerlijk Wetboek
24 november 2016

C.2015.0313.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Grondwet 1994 - Artikel 159 Met eigenlijke rechtspraak belast orgaan - Bevoegdheid en verplichtingen - Wettigheidstoezicht Omvang - Exceptie van onwettigheid - Overlegging van stukken en elementen
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De op elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan rustende macht en plicht om de interne en
externe wettigheid na te gaan van elke administratieve akte waarop een vordering, verweer of
exceptie is gegrond, belet niet dat het voor de burgerlijke rechter in beginsel behoort aan de partij
die de exceptie van onwettigheid inroept, om overeenkomstig artikel 870 Gerechtelijk Wetboek de
stukken en elementen aan te brengen noodzakelijk voor die wettigheidstoets, onverminderd de
mogelijkheid voor de rechter om iedere procespartij te bevelen het bewijsmateriaal dat zij bezit
over te leggen (1). (1) Cass. 22 maart 2012, AR C.10.0152.N, AC 2012, nr. 190, met concl. van
advocaat-generaal C. VANDEWAL.

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek
- Art. 159 Grondwet 1994
18 november 2016

C.2014.0590.N

AC nr. ...

CASSATIE
Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Veroordeling Verzwaring van de straf uitgesproken in eerste aanleg - Toevoeging van een straf van
verbeurdverklaring - Niet-vaststelling van de eenparigheid - Onwettigheid
De onwettigheid van de straf van verbeurdverklaring wegens schending van artikel 211bis Wetboek
van Strafvordering tast noch de wettigheid van de schuldverklaring noch die van een andere
uitgesproken straf van verbeurdverklaring aan, tenzij ook daarvoor de eenparigheid vereist is (1). (1)
Cass. 27 februari 2013, AR P.12.1698.F, AC 2013, nr. 134.

30 november 2016

P.2016.0310.F

AC nr. ...

CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verzoekschrift in
cassatie - Advocaat bij het Hof - Ondertekening "op concept en vordering" - Mogelijkheid
Conclusie van waarnemend procureur-generaal Thijs.
2 december 2016

C.2014.0212.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Fiscale zaken Ondertekening "op concept en vordering"
Conclusie van waarnemend procureur-generaal Thijs.
2 december 2016

C.2014.0212.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Fiscale zaken Vlaams Gewest - Onroerende voorheffing - Verkeersbelasting - Verzoekschrift in cassatie Ondertekening
Conclusie van waarnemend procureur-generaal Thijs.
13/ 76

LiberCas
2 december 2016

3/2017
C.2014.0212.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Fiscale zaken Ondertekening "op concept en vordering"
In fiscale zaken is de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie niet vereist en is de
advocaat geen ministerieel ambtenaar zodat hij niet de hoedanigheid heeft om een verzoekschrift
tot cassatie te ondertekenen “op concept en vordering” (1). (1) Zie concl. OM.
2 december 2016

C.2014.0212.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Verzoekschrift in
cassatie - Advocaat bij het Hof - Ondertekening "op concept en vordering" - Mogelijkheid
De ondertekening van het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie “op concept en
vordering” wijst erop dat de advocaat de voorziening niet zelf heeft opgesteld en deze niet vrij en
weloverwogen heeft ondertekend, zodat niet vaststaat dat hij de inhoud ervan tot de zijne maakt;
de ondertekening “op concept en vordering” is eigen aan de advocaten bij het Hof van Cassatie om
cassatieberoep in te stellen wanneer hun tussenkomst wettelijk vereist is, en is aldus verbonden aan
hun hoedanigheid van ministerieel ambtenaar (1). (1) Zie concl. OM.

2 december 2016

C.2014.0212.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Fiscale zaken Vlaams Gewest - Onroerende voorheffing - Verkeersbelasting - Verzoekschrift in cassatie Ondertekening
Inzake de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest, moet het
verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige niet noodzakelijk door een advocaat bij het Hof
van Cassatie, maar in elk geval door een advocaat worden ondertekend en neergelegd (1). (1) Zie
concl. OM.
- Art. 3.8.0.0.2 Decreet 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codes Fiscaliteit
- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek
2 december 2016

C.2014.0212.N

AC nr. ...

STRAFZAKEN
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Termijn - Neerlegging van de
memorie buiten termijn - Gevolg - Ontvankelijkheid van de memorie
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 december 2016

P.2016.1068.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Termijn voor neerlegging van
de memorie en het bewijs van mededeling
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 december 2016

P.2016.1068.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Termijn voor
neerlegging van het exploot van betekening - Berekening
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Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 december 2016

P.2016.1068.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Termijn - Neerlegging
van het exploot van betekening buiten termijn - Gevolg - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 december 2016

P.2016.1068.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Termijn voor neerlegging van
de memorie en het bewijs van mededeling - Berekening
De termijn van twee maanden wordt gerekend van de zoveelste tot daags vóór de zoveelste; hij
wordt gerekend vanaf de dag na die van de verklaring van cassatieberoep en de vervaldag is in de
termijn begrepen, behoudens verlenging overeenkomstig artikel 644 Wetboek van Strafvordering
(1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr. … .
- Artt. 427, tweede lid, en 429, tweede en vierde lid Wetboek van Strafvordering
14 december 2016

P.2016.1068.F

AC nr. ...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of
bestaansreden - Vreemdelingen - Niet-handhaving van de vrijheidsberoving - Vrijlating Cassatieberoep van de Staat - Geen bestaansreden
Het cassatieberoep tegen het arrest dat de invrijheidstelling beveelt van de vreemdeling heeft geen
bestaansreden meer wanneer de Staat een einde maakt aan de vasthoudingsmaatregel (1). (1) Zie
Cass. 17 juni 2009, AR P.09.0841.F, AC 2009, nr. 413: “Uit een brief van de Dienst
Vreemdelingenzaken van 29 mei 2009 blijkt dat de ten aanzien van de verweerder genomen
vrijheidsberovende maatregel op 19 mei 2009 verviel, datum waarop de voormelde overheid een
einde heeft gemaakt aan de opsluiting die met toepassing van artikel 7, tweede en derde lid,
Vreemdelingenwet was bevolen. Het cassatieberoep heeft bijgevolg geen bestaansreden meer”.
- Art. 7 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen
7 december 2016

P.2016.1183.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Termijn - Neerlegging
van het exploot van betekening buiten termijn - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Wanneer de verklaring van cassatieberoep werd ondertekend op woensdag 29 juni 2016, verstrijkt
de wettelijk bepaalde termijn voor neerlegging van het exploot van betekening, van de memorie en
het bewijs van mededeling van de memorie aan de verweerder, op 29 augustus 2016; wanneer die
stukken dinsdag 30 augustus 2016 op de griffie werden neergelegd, zijn het cassatieberoep en de
memorie niet-ontvankelijk (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr. … .
- Artt. 427, tweede lid, en 429, tweede en vierde lid Wetboek van Strafvordering
14 december 2016

P.2016.1068.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Termijn voor neerlegging van
de memorie en het bewijs van mededeling - Berekening
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
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P.2016.1068.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Termijn voor neerlegging van
de memorie en het bewijs van mededeling
Krachtens de artikelen 427, tweede lid, en 429, tweede en vierde lid, Wetboek van Strafvordering
moeten, op straffe van niet-ontvankelijkheid, het exploot van betekening van het cassatieberoep,
de memorie en het bewijs van mededeling van die memorie aan de partij tegen wie het
cassatieberoep is gericht, op de griffie van het Hof worden neergelegd binnen de termijn van twee
maanden die volgen op de verklaring van cassatieberoep (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr. … .
- Artt. 427, tweede lid, en 429, tweede en vierde lid Wetboek van Strafvordering
14 december 2016

P.2016.1068.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Ter kennis brengen van de
memorie aan de partij tegen wie het cassatieberoep is gericht - Adreswijziging van de verweerder
De memorie van de eiser, waarvan geen kennis werd gegeven aan de nieuwe woonplaats van de
verweerder, terwijl het cassatieberoep hem aan die woonplaats werd betekend, is ontvankelijk
wanneer van die memorie kennis werd gegeven aan de woonplaats van de verweerder zoals die in
het bestreden arrest is vermeld en laatstgenoemde niet aanvoert dat hij de memorie niet
ontvangen heeft.

11 januari 2017

P.2016.0703.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Termijn voor
neerlegging van het exploot van betekening - Berekening
De termijn van twee maanden wordt gerekend van de zoveelste tot daags vóór de zoveelste; hij
wordt gerekend vanaf de dag na die van de verklaring van cassatieberoep en de vervaldag is in de
termijn begrepen, behoudens verlenging overeenkomstig artikel 644 Wetboek van Strafvordering
(1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr. … .
- Artt. 427, tweede lid, en 429, tweede en vierde lid Wetboek van Strafvordering
14 december 2016

P.2016.1068.F

AC nr. ...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of
bestaansreden - Vrijheidsberoving van een vreemdeling - Verlenging - Beroep bij de rechterlijke
macht - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Tussentijdse nieuwe
beslissing tot verlenging
Wanneer de minister, met toepassing van artikel 7, derde, zesde en achtste lid, Vreemdelingenwet,
de maatregel van vrijheidsberoving van een vreemdeling verlengt en de wettigheid van die
beslissing door de raadkamer werd bevestigd overeenkomstig artikel 74 van die wet, betekent dit
niet dat het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak
doet over de wettigheid van een vroegere beslissing tot verlenging van de vrijheidsberoving geen
bestaansreden meer heeft (impliciet) (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr …
- Artt. 7, derde, vijfde, zesde en achtste lid, 71 en 74 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
11 januari 2017

P.2016.1313.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Termijn voor
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neerlegging van het exploot van betekening
Krachtens de artikelen 427, tweede lid, en 429, tweede en vierde lid, Wetboek van Strafvordering
moeten, op straffe van niet-ontvankelijkheid, het exploot van betekening van het cassatieberoep,
de memorie en het bewijs van mededeling van die memorie aan de partij tegen wie het
cassatieberoep is gericht, op de griffie van het Hof worden neergelegd binnen de termijn van twee
maanden die volgen op de verklaring van cassatieberoep (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr. … .
- Artt. 427, tweede lid, en 429, tweede en vierde lid Wetboek van Strafvordering
14 december 2016

P.2016.1068.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Termijn - Neerlegging van de
memorie buiten termijn - Gevolg - Ontvankelijkheid van de memorie
Wanneer de verklaring van cassatieberoep werd ondertekend op woensdag 29 juni 2016, verstrijkt
de wettelijk bepaalde termijn voor neerlegging van het exploot van betekening, van de memorie en
het bewijs van mededeling van de memorie aan de verweerder, op 29 augustus 2016; wanneer die
stukken dinsdag 30 augustus 2016 op de griffie werden neergelegd, zijn het cassatieberoep en de
memorie niet-ontvankelijk (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr. … .
- Artt. 427, tweede lid, en 429, tweede en vierde lid Wetboek van Strafvordering
14 december 2016

P.2016.1068.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Termijn voor
neerlegging van het exploot van betekening
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 december 2016

P.2016.1068.F

AC nr. ...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of
bestaansreden - Vrijheidsberoving van een vreemdeling - Verlenging - Beroep bij de rechterlijke
macht - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Tussentijdse nieuwe
beslissing tot verlenging
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

11 januari 2017

P.2016.1313.F

AC nr. ...

CASSATIEMIDDELEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Verzoek tot wraking van een deskundige - Verhoor van de
partijen en van de deskundige in raadkamer - Aard van de wettelijke bepaling
Het middel, dat gegrond is op artikel 971, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat noch van
openbare orde noch van dwingend recht is, en dat niet aan de bodemrechter is voorgelegd,
waarvan hij niet op eigen initiatief heeft kennisgenomen en niet diende kennis te nemen, is nieuw
en bijgevolg niet-ontvankelijk (1). (1) Zie Cass 14 februari 2014, AR C.12.0422.F, AC 2014 nr. 121
met concl. van advocaat-generaal Henkes, in Pas. 2014.
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C.2016.0062.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Belang - Kritiek tegen de redenen die de bestreden beslissing schragen
Het middel dat opkomt tegen de redenen die de bestreden beslissing schragen, kan tot cassatie
leiden en is derhalve niet zonder belang (1). (1) Cass. 4 november 2011, AR C. 09.0130.F, AC 2011,
nr. 595.
26 januari 2017

C.2016.0291.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Onpartijdigheid van een rechter wegens zijn persoonlijke
toestand - Ontvankelijkheid
Het middel dat het daarin aangevoerde gebrek aan onpartijdigheid afleidt uit de persoonlijke
toestand, jegens de partijen of een van hen, van een rechter die de bestreden beslissing heeft
gewezen, kan niet voor het eerst in de cassatieaanleg worden aangevoerd (1). (1) Zie concl. OM.

24 november 2016

C.2013.0455.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Begrip
Het middel dat uitgaat van de schending van wettelijke bepalingen die noch van openbare orde,
noch dwingend zijn, en waarvan uit de door het hof van beroep vastgestelde feiten niet blijkt dat
deze moesten worden toegepast om uitspraak te doen over de betwisting die dat hof moest
beslechten, maar dat aan voornoemd hof niet werd voorgelegd en waarover het niet op eigen
initiatief uitspraak heeft gedaan, is nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk (1). (1) Zie concl. OM. in Pas.
2017, nr. ...

2 januari 2017

C.2009.0310.F

AC nr. ...

C.2009.0310.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Begrip
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
2 januari 2017

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Onpartijdigheid van een gerecht wegens de samenstelling
ervan - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.

24 november 2016

C.2013.0455.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Onpartijdigheid van een gerecht wegens de samenstelling
ervan - Ontvankelijkheid
Het middel dat de onpartijdigheid van een gerecht betwist vanwege de samenstelling ervan kan
voor het eerst in de cassatieaanleg worden aangevoerd wanneer het steunt op een regel die,
doordat hij de objectieve vereisten van de rechterlijke organisatie betreft, essentieel is voor de
rechtsbedeling (1). (1) Zie concl. OM.

24 november 2016

C.2013.0455.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Onpartijdigheid van een rechter wegens zijn persoonlijke
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toestand - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.

24 november 2016

C.2013.0455.F

AC nr. ...

STRAFZAKEN
Strafzaken - Belang - Straf van verbeurdverklaring - Middel aangevoerd door de beklaagde Middel dat niet opkomt tegen de wettigheid van de beslissing tot verbeurdverklaring - Middel dat
enkel opkomt tegen de toewijzing van de verbeurdverklaarde sommen aan de burgerlijke partij Gebrek aan belang
De beklaagde die veroordeeld is tot een straf van verbeurdverklaring, die niet opkomt tegen de
wettigheid van de beslissing tot verbeurdverklaring zelf, heeft geen belang bij de betwisting van de
wettigheid en de regelmatigheid van de beslissing tot toewijzing van de verbeurdverklaarde
sommen aan de curator van de gefailleerde vennootschap, aangezien die verbeurdverklaring tot
gevolg heeft dat die goederen zijn vermogen verlaten door de eigendom ervan over te dragen aan
de Openbare Schatkist of aan de burgerlijke partij (1). (1) Zie F. Lugentz en D. Vandermeersch,
“Saisie et confiscation en matière pénale” in RPDB, Brussel, Bruylant, 2005, 76-77.

30 november 2016

P.2016.0199.F

AC nr. ...

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING
- Schuld voor herstel van een lichamelijk letsel veroorzaakt aan een derde door een misdrijf Kwijtschelding van schuld - Verbod - Draagwijdte - Derde optredend in de rechten van de
getroffene
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
2 januari 2017

S.2014.0075.F

AC nr. ...

- Schuld voor herstel van een lichamelijk letsel veroorzaakt aan een derde door een misdrijf Kwijtschelding van schuld - Verbod - Draagwijdte - Derde optredend in de rechten van de
getroffene
Volgens artikel 1675/13, §3, tweede streepje, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter geen
kwijtschelding verlenen voor de schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het
herstel van een lichamelijke schade veroorzaakt door een misdrijf; daaruit volgt dat een schuld die
een schadevergoeding inhoudt toegestaan voor het herstel van een lichamelijke schade veroorzaakt
door een door de bemiddelde begaan misdrijf niet kan worden kwijtgescholden, ongeacht de
gerechtigde van de overeenstemmende schuldvordering de persoon is wiens fysieke integriteit is
aangetast of de derde die hem vergoed heeft en in de plaats van zijn rechten tegen de bemiddelde
is getreden (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2017 nr. ...
2 januari 2017

S.2014.0075.F

AC nr. ...

DERDENVERZET
- Handels- of ambachtsonderneming - Kruispuntbank - Registratie - Inschrijving - Vordering in
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rechte - Ontvankelijkheid - Onderscheid - Rechtsvordering - Akte van verdediging
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
2 januari 2017

C.2011.0724.F

AC nr. ...

- Handels- of ambachtsonderneming - Kruispuntbank - Registratie - Inschrijving - Vordering in
rechte - Ontvankelijkheid - Onderscheid - Rechtsvordering - Akte van verdediging
Artikel 14 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende
ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, zoals van toepassing op het geschil, is niet
van toepassing op de akten van verdediging tegen een vordering, ook als die akte een derdenverzet
betreft (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2017, nr. ...

2 januari 2017

C.2011.0724.F

AC nr. ...

DESKUNDIGENONDERZOEK
- Verzoek tot wraking van een deskundige - Verwerping door de eerste rechter - Hoger beroep Neerlegging van het deskundigenonderzoekverslag
Het verzoek tot wraking van de deskundige wordt doelloos, wanneer deze van zijn opdracht is
ontheven doordat hij zijn verslag heeft neergelegd.
- Art. 963, § 2 Gerechtelijk Wetboek
26 januari 2017

C.2016.0062.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Gerechtsdeskundige - Aanstelling van een gepensioneerde ambtenaar van de
fiscale administratie - Wettigheid
Krachtens artikel 463, eerste lid, WIB92 mogen de ambtenaren van de Algemene Administratie van
de Fiscaliteit en de Algemene Administratie van de inning en de invordering en van de Algemene
Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, op straffe van nietigheid van de akte van
rechtspleging, slechts als getuige worden gehoord; uit die regel volgt niet dat een gepensioneerde
ambtenaar van de fiscale administratie niet zou mogen worden aangesteld als gerechtsdeskundige.
- Art. 463, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
30 november 2016

P.2016.0310.F

AC nr. ...

- Verzoek tot wraking van een deskundige - Verhoor van de partijen en van de deskundige in
raadkamer - Aard van de wettelijke bepaling
De bepaling volgens welke de rechter, wanneer de deskundige de wraking betwist, uitspraak doet
nadat hij de partijen en de deskundige in raadkamer heeft gehoord, raakt de openbare orde niet en
is evenmin van dwingend recht.
- Art. 971, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
26 januari 2017

C.2016.0062.F

AC nr. ...

DIPLOMATEN EN CONSULS
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- Diplomaten - Voorrechten en immuniteiten - Redenen
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
28 oktober 2016

C.2016.0039.N

AC nr. ...

- Diplomaten - Voorrechten en immuniteiten - Redenen
De toekenning van voorrechten en immuniteiten aan diplomaten is noodzakelijk om de goede
werking van de diplomatieke vertegenwoordiging te verzekeren en de goede verstandhouding
tussen Staten te bevorderen; deze diplomatiek immuniteit geldt, in beginsel, onbeperkt zowel in het
raam van de ambtsuitoefening als wat het privé-leven betreft (1). (1) Zie andersluidende concl. OM.

28 oktober 2016

C.2016.0039.N

AC nr. ...

DOUANE EN ACCIJNZEN
- Douane - Invoerrechten - Tarief - Kamelenvlees
Kamelenvlees kan onder de GN-code 0208 90 40 als “ander vlees van wild” worden ingedeeld
wanneer de kamelen waarvan dat vlees afkomstig is in het wild leefden en er op deze dieren werd
gejaagd, hetgeen kan afgeleid worden uit de omstandigheid dat deze dieren aan een verwilderde
populatie werden “onttrokken om te worden verwerkt tot voedingsmiddel”; opdat kamelenvlees
als “ander vlees van wild” onder de GN-code 0208 90 40 kan worden ingedeeld, is derhalve niet
vereist dat de kamelen waarvan dat vlees afkomstig is en die in het wild leefden, tijdens de jacht
werden gedood (1). (1) Zie concl. OM.
- Bijlage I EEG-Verordening nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987
4 november 2016

F.2015.0074.N

AC nr. ...

- Douane - Invoerrechten - Tarief - Kamelenvlees
Conclusie van waarnemend procureur-generaal Thijs.
4 november 2016

F.2015.0074.N

AC nr. ...

DWANGSOM
- Opheffing of opschorting - Strikte uitlegging van de titel waarbij de dwangsom wordt bevolen Onduidelijke hoofdstraf
Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.
4 januari 2017

P.2016.0843.F

AC nr. ...

- Opheffing of opschorting - Strikte uitlegging van de titel waarbij de dwangsom wordt bevolen Onduidelijke hoofdstraf
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Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 31 januari 1980 houdende goedkeuring van de
Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom volgt dat zij een
dwangmiddel is in de vorm van een bijkomende veroordeling; de titel waarbij zij wordt bevolen,
moet bijgevolg strikt worden uitgelegd; daaruit volgt dat de verplichting die de hoofdveroordeling
uitmaakt, duidelijk de handeling moet omschrijven die het vonnis wil opleggen, zodat de
draagwijdte van dat bevel bij de veroordeelde geen redelijke twijfel kan doen ontstaan, en ook dat
de rechter die uitspraak doet over het verzoek tot opheffing of opschorting van de dwangsom de
draagwijdte van dat bevel niet mag uitbreiden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. …
- Artt. 1385bis en 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek
4 januari 2017

P.2016.0843.F

AC nr. ...

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
BIJZONDERE REGELS OVER DE SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
Bijzondere regels over de scheiding van tafel en bed - Internationaal privaatrecht - Europese
Unie - Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken - Brussel IIbisverordening - Erkenning van een beslissing in de andere lidstaten - Procedure die niet kan worden
vereist - Toepassing - Scheiding van tafel en bed - Uitgesproken in Belgïe - Erkenning in
Nederland - Nederlandse vormvereisten
De in artikel 1:173 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek bepaalde regel dat de scheiding van tafel
en bed tot stand komt door de inschrijving van de beslissing in het huwelijksgoederenregister,
aangewezen in artikel 116, en dat de beschikking haar kracht verliest indien het verzoek tot
inschrijving niet is gedaan uiterlijk zes maanden na de dag waarop de beschikking in kracht van
gewijsde is getreden, is te aanzien als een procedure in de zin van artikel 21 Brussel IIbisVerordening die niet kan worden vereist voor de erkenning van een in een andere lidstaat gegeven
beslissing inzake scheiding van tafel en bed (1). (1) Art. 21 Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de
Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van
beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1347/2000, afgekort “Brussel IIbis-Verordening”.
- Art. 21 EG-Verordening nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid
18 november 2016

C.2016.0059.N

AC nr. ...

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Voorzitter van de rechtbank - Bevoegdheid Periode - Aanvang - Dagvaarding tot echtscheiding - Maatregelen - Periode voorafgaand aan de
dagvaarding
De bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank die op grond van artikel 1280 Gerechtelijk
Wetboek voorlopige maatregelen beveelt, strekt zich uit vanaf de dagvaarding tot echtscheiding;
die regel staat niet eraan in de weg dat de bevoegde voorzitter van de rechtbank maatregelen
beveelt voor een periode die voorafgaat aan de dagvaarding tot echtscheiding, voor zover die
maatregelen verband houden met de rechtsvordering tot echtscheiding en er voor die periode nog
geen maatregelen werden bevolen (1). (1) Cass. 28 juni 2012, AR C.10.0608.N, AC 2012, nr. 420.
- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek
7 oktober 2016

C.2012.0368.N

AC nr. ...
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Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Vóór de
inwerkingtreding van de nieuwe wet gesloten voorafgaande overeenkomst Onderhoudsuitkering - Herziening door de rechter - In artikel 301, § 4, (oud) BW bepaalde eenderde-regel
De rechter die niettegenstaande de verbindende kracht van de aan de echtscheiding door
onderlinge toestemming voorafgaande overeenkomst die is gesloten vóór de inwerkingtreding van
de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, de in die overeenkomst
vastgestelde onderhoudsuitkering op vordering van een van de partijen herziet, op grond dat de
weigering van de andere partij om de onderhoudsuitkering te herzien rechtsmisbruik uitmaakt, is
daarbij niet gebonden door de in artikel 301, § 4, (oud) Burgerlijk Wetboek bepaalde een-derderegel (1). (1) Art. 301 BW zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 27 april 2007
betreffende de hervorming van de echtscheiding, art. 7; zie ook Cass. 12 april 2010, AR C.09.0279.F,
AC 2010, nr. 250 en Cass. 20 april 2006, AR C. 03.0084.N, AC 2006, nr. 226.
- Art. 301, § 4, (oud) Burgerlijk Wetboek
25 november 2016

C.2016.0077.N

AC nr. ...

EIGENDOM
- Onroerend goed - Onverdeeldheid - Ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel - Bewoning
door één ex-echtgenoot
Wanneer een van de ex-echtgenoten het gemeenschappelijke pand betrekt na de ontbinding van
het huwelijksvermogensstelsel van de gemeenschap van goederen, moet hij aan de andere exechtgenoot, ongeacht de omstandigheden van de zaak, geen woonstvergoeding betalen die gelijk is
aan de helft van de huurwaarde van het pand.
- Art. 577-2, § 3 Burgerlijk Wetboek
24 november 2016

C.2016.0026.F

AC nr. ...

- Onroerend goed - Onverdeeldheid - Exclusief genot door één onverdeelde eigenaar
De onverdeelde eigenaar die beschikte over het exclusief genot van een onverdeeld goed moet de
overige onverdeelde eigenaars voor dat genot vergoeden.
- Art. 577-2, § 2 Burgerlijk Wetboek
24 november 2016

C.2016.0026.F

AC nr. ...

ERFENISSEN
- Heerloze nalatenschap - Staat - Begrip
De Staat is geen erfgenaam in de zin van artikel 790 Burgerlijk Wetboek, maar verkrijgt de heerloze
nalatenschap op grond van zijn recht van soevereiniteit (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 790 Burgerlijk Wetboek
28 oktober 2016

C.2015.0488.N

AC nr. ...

- Heerloze nalatenschap - Staat - Begrip
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
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C.2015.0488.N

AC nr. ...

EUROPESE UNIE
PREJUDICIELE GESCHILLEN
Prejudiciële geschillen - Prejudiciële vraag - Implementatie Europese richtlijn in de Beneluxwetgeving - Onjuiste premisse
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
7 oktober 2016

C.2014.0351.N

AC nr. ...

Prejudiciële geschillen - Prejudiciële vraag - Implementatie Europese richtlijn in de Beneluxwetgeving - Onjuiste premisse
Een prejudiciële vraag, die ten onrechte ervan uitgaat dat artikel 3.2.d) van de Europese richtlijnen
89/104/EEG en 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten niet
werd geïmplementeerd in de Benelux-wetgeving, dient niet te worden gesteld (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 2.4.f Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den
Haag op 25 febriuari 2005
7 oktober 2016

C.2014.0351.N

AC nr. ...

VERDRAGSBEPALINGEN
Verdragsbepalingen - Beginselen - Europese richtlijnen betreffende de aanpassing van het
merkenrecht van de lidstaten - Inschrijving merk - Depot te kwader trouw - Weigerings- of
nietigheidsgrond - Artikel 3.2.d) - Implementatie door de Benelux-wetgever
De door de Europese richtlijnen 89/104/EEG en 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het
merkenrecht van de lidstaten in artikel 3.2.d) voorziene facultatieve weigerings- of nietigheidsgrond
in verband met een te kwader trouw gedeponeerd merk werd door de Benelux-wetgever
geïmplementeerd door de in artikel 2.4.f, BVIE vervatte regel (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 2.4.f Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den
Haag op 25 febriuari 2005
7 oktober 2016

C.2014.0351.N

AC nr. ...

Verdragsbepalingen - Beginselen - Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in
huwelijkszaken - Brussel IIbis-verordening - Erkenning van een beslissing in de andere lidstaten Procedure die niet kan worden vereist - Toepassing - Scheiding van tafel en bed - Uitgesproken in
Belgïe - Erkenning in Nederland - Nederlandse vormvereisten
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De in artikel 1:173 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek bepaalde regel dat de scheiding van tafel
en bed tot stand komt door de inschrijving van de beslissing in het huwelijksgoederenregister,
aangewezen in artikel 116, en dat de beschikking haar kracht verliest indien het verzoek tot
inschrijving niet is gedaan uiterlijk zes maanden na de dag waarop de beschikking in kracht van
gewijsde is getreden, is te aanzien als een procedure in de zin van artikel 21 Brussel IIbisVerordening die niet kan worden vereist voor de erkenning van een in een andere lidstaat gegeven
beslissing inzake scheiding van tafel en bed (1). (1) Art. 21 Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de
Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van
beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1347/2000, afgekort “Brussel IIbis-Verordening”.

- Art. 21 EG-Verordening nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid
18 november 2016

C.2016.0059.N

AC nr. ...

Verdragsbepalingen - Beginselen - Europese richtlijnen betreffende de aanpassing van het
merkenrecht van de lidstaten - Inschrijving merk - Depot te kwader trouw - Weigerings- of
nietigheidsgrond - Artikel 3.2.d) - Implementatie door de Benelux-wetgever
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
7 oktober 2016

C.2014.0351.N

AC nr. ...

GRONDWET
GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Art. 10 - Artikel 11 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Non-discriminatie
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
12 december 2016

S.2014.0104.F

AC nr. ...

Art. 10 - Artikel 11 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Non-discriminatie
De regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, vervat in artikel 10 van de Grondwet, en van
non-discriminatie in het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend, vervat in
artikel 11 van de Grondwet, impliceert dat al degenen die zich in een zelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld maar sluit niet uit dat een onderscheid wordt gemaakt tussen
verschillende categorieën van personen voor zover het criterium van onderscheid objectief en
redelijk verantwoord kan zijn; het bestaan van die verantwoording moet worden beoordeeld in
verhouding tot het doel en de gevolgen van de genomen maatregel; het gelijkheidsbeginsel wordt
ook miskend wanneer er geen redelijk evenredigheidsverband is tussen de aangewende middelen
en het beoogde doel.

12 december 2016

S.2014.0104.F

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Met eigenlijke rechtspraak belast orgaan Bevoegdheid en verplichtingen - Wettigheidstoezicht - Omvang - Burgerlijke zaken - Exceptie van
onwettigheid - Bewijslast - Overlegging van stukken en elementen
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De op elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan rustende macht en plicht om de interne en
externe wettigheid na te gaan van elke administratieve akte waarop een vordering, verweer of
exceptie is gegrond, belet niet dat het voor de burgerlijke rechter in beginsel behoort aan de partij
die de exceptie van onwettigheid inroept, om overeenkomstig artikel 870 Gerechtelijk Wetboek de
stukken en elementen aan te brengen noodzakelijk voor die wettigheidstoets, onverminderd de
mogelijkheid voor de rechter om iedere procespartij te bevelen het bewijsmateriaal dat zij bezit
over te leggen (1). (1) Cass. 22 maart 2012, AR C.10.0152.N, AC 2012, nr. 190, met concl. van
advocaat-generaal C. VANDEWAL.
- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek
- Art. 159 Grondwet 1994
18 november 2016

C.2014.0590.N

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Burgerlijke zaken - Motiveringsplicht Antwoord op een middel - Grens - Argument tot staving van een middel
De verplichting van artikel 149 Grondwet elk vonnis met redenen te omkleden houdt niet in dat de
rechter moet antwoorden op elk argument dat tot staving van een middel is aangevoerd, maar geen
afzonderlijk middel vormt (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 149 Grondwet 1994
18 november 2016

C.2015.0503.N

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Burgerlijke zaken - Motiveringsplicht Antwoord op een middel - Grens - Argument tot staving van een middel
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

18 november 2016

C.2015.0503.N

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Administratieve handeling - Interne en
externe wettigheid - Toetsing - Bevoegdheid van de rechter
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

12 december 2016

S.2014.0104.F

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Administratieve handeling - Interne en
externe wettigheid - Toetsing - Bevoegdheid van de rechter
De met eigenlijke rechtspraak belaste organen hebben krachtens artikel 159 van de Grondwet de
bevoegdheid en de plicht de interne en externe wettigheid te toetsen van ieder administratieve
handeling waarop een vordering, verweer of uitzondering gesteund is (1). (1) Zie concl. OM. in Pas.
2016, nr. ...

12 december 2016

S.2014.0104.F

AC nr. ...

HANDELSPRAKTIJK
- Wet Economische Mededinging - Restrictieve praktijk - Geldboete - Basis van de berekening 26/ 76
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Omzet
Uit de artikelen 63, 64 en 86, § 1, eerste lid, Wet Economische Mededinging volgt niet dat het
omzetcijfer dat als grondslag voor de berekening van de geldboete dient, beperkt is tot de omzet
die gemaakt werd op de Belgische markt en bij de export vanuit België.
- Artt. 63, 64 en 86, § 1, eerste lid Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15
september 2006
15 december 2016

C.2014.0003.F

AC nr. ...

- Uitlegging - Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen - Artikel 156 - Draagwijdte - Wet
Economische Mededinging - Artikel 88, § 1
Artikel 156 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen is een uitleggende bepaling in
zoverre zij de inhoud van artikel 88, § 1, Wet Economische Mededinging verduidelijkt; bijgevolg
wordt voornoemd artikel 88, § 1 geacht steeds de betekenis te hebben gehad die door voornoemd
artikel 156 wordt vastgesteld (1). (1) Over de werking van de uitleggingswet, zie met name Cass. 7
april 2016, AR F.14.0097.N, AC 2016, nr…; Cass. 19 mei 2014, AR C.13.0310.N, AC 2014, nr. 355 en
Cass. 4 november 1996 (voltallige zitting), AR S.96.0028.F, AC 1996, nr. 412 met noot en concl. van
advocaat-generaal Leclercq.

- Art. 88, § 1 Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006
- Art. 156 Wet 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen
15 december 2016

C.2014.0003.F

AC nr. ...

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm Termijn - Onsplitsbaar geschil - Termijn - Begin - Tegensprekelijke procedure - Vordering die bij
eenzijdig verzoekschrift kan worden gesteld - Onjuiste toepassing - Kennisgeving bij gerechtsbrief
Een tegensprekelijke procedure verliest haar aard niet omdat de rechtbank verklaart dat het om
een procedure op eenzijdig verzoekschrift gaat; wanneer een vordering in het kader van een
tegensprekelijke procedure wordt gewijzigd in een vordering die ook bij eenzijdig verzoekschrift kon
worden ingesteld, behoudt de procedure haar tegensprekelijk karakter; de omstandigheid dat van
het vonnis kennis wordt gegeven op grond van artikel 1030 Gerechtelijk Wetboek doet hieraan
geen afbreuk en heeft niet tot gevolg dat het hoger beroep tegen dit vonnis bij toepassing van
artikel 1031 Gerechtelijk Wetboek moet worden ingesteld binnen de maand vanaf die kennisgeving.
9 januari 2017

C.2016.0217.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de
rechter - Devolutieve werking - Bevestiging van de door de eerste rechter bevolen
onderzoeksmaatregel - Wijziging van het beroepen vonnis
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
24 november 2016

C.2013.0455.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de
rechter - Devolutieve werking - Bevestiging van de door de eerste rechter bevolen
onderzoeksmaatregel - Wijziging van het beroepen vonnis
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Aangezien het bestreden vonnis de vordering tot wijziging van de beschikkingen van het beroepen
vonnis gedeeltelijk gegrond verklaart, en zich niet ertoe beperkt de door de eerste rechter bevolen
onderzoeksmaatregel geheel of gedeeltelijk te bevestigen, diende het de zaak niet naar de eerste
rechter te verwijzen (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
24 november 2016

C.2013.0455.F

AC nr. ...

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Beginsel
van het hoger beroep op grieven - Aanhangigmaking bij de rechter in hoger beroep Telastlegging niet betwist in het grievenformulier
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 5 februari 2016 blijkt dat het beginsel van het
hoger beroep op grieven de aanhangigmaking bij de appelrechter bepaalt en dat de daarin bepaalde
uitzonderingen niet ertoe kunnen leiden dat de appelrechter die aanhangigmaking uitbreidt door
ambtshalve een middel op te werpen met betrekking tot een strafbaar feit dat niet in het hoger
beroep wordt bedoeld; de appelrechter, die beslist opnieuw uitspraak te doen over de
strafvordering met betrekking tot feiten van een telastlegging welke niet in de grieven worden
bedoeld, overschrijdt aldus de perken van de bij hem aanhangig gemaakte zaak (1). (1) Zie concl.
OM in Pas. 2016, nr. …….
- Artt. 204 en 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering
21 december 2016

P.2016.1116.F

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Beginsel
van het hoger beroep op grieven - Aanhangigmaking bij de rechter in hoger beroep Telastlegging niet betwist in het grievenformulier
Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.
21 december 2016

P.2016.1116.F

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Verzwaring van
de straf uitgesproken in eerste aanleg - Toevoeging van een straf van verbeurdverklaring Vaststelling van de eenparigheid
Wanneer het gerecht in hoger beroep de door de eerste rechter uitgesproken straf verzwaart, moet
die beslissing krachtens artikel 211bis Wetboek van Strafvordering uitdrukkelijk vermelden dat zij
genomen werd met eenparige stemmen van de leden van het gerecht; wanneer de appelrechters
de door de eerste rechter uitgesproken straf van verbeurdverklaring verminderen en er vervolgens
een aanvullende verbeurdverklaring aan toevoegen van een som die samen met de eerste som de
in eerste aanleg uitgesproken straf overschrijdt, moeten zij in hun beslissing vaststellen dat die met
eenparigheid genomen werd.
- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering
30 november 2016

P.2016.0310.F

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Hoger beroep
van het openbaar ministerie - Vorm - Vermelding van de grieven - Grief stelt dat het hoger beroep
dat van de beklaagde volgt
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Door te vermelden dat zijn hoger beroep dat van de verweerder, de beklaagde, volgt, geeft het
openbaar ministerie aan dat hij aldus de saisine van de appelrechters beperkt tot het door de
verweerder beroepen dictum (1). (1) Zie Cass. 8 oktober 2016, AR P.16.0818.N, AC 2016, nr. …, met
concl. van advocaat-generaal A. Winants. Het openbaar ministerie had andersluidend
geconcludeerd door te oordelen dat het de loutere vermelding “volgt het hoger beroep van de
beklaagde” in de rubriek 1.12 andere: van het grievenformulier hoger beroep, zonder nadere uitleg,
aan duidelijkheid ontbrak en niet aangaf welke punten van de beroepen beslissing werden betwist
zodat die vermelding niet als een grief kan worden beschouwd als bedoeld in artikel 204 Wetboek
van Strafvordering.
1 februari 2017

P.2016.1100.F

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter Gevolgen - Verval van het recht tot sturen - Veroordeling bij verstek - Verzet - Vonnis verklaart
het verzet ontvankelijk - Hoger beroep - Gevolg voor de niet-teruggave van het rijbewijs
De overtreding die bij artikel 49/1 Wegverkeerswet wordt bestraft, veronderstelt dat de
veroordeling tot verval van het recht tot sturen kracht van gewijsde heeft gekregen; het
ontvankelijk verklaarde verzet brengt van rechtswege vernietiging met zich mee van het
verstekvonnis en plaatst de verzetdoende partij in dezelfde toestand alsof de beslissing niet was
uitgesproken; het hoger beroep tegen een vonnis dat het verzet ontvankelijk verklaart, laat die
beslissing onaangeroerd tot de eventuele hervorming ervan door de appelrechter (1). (1) Zie concl.
OM in Pas. 2016, nr. …; zie ook Cass. 26 april 2016, AR P.14.1580.N, AC 2016, zie datum (2de
middel): “De uitvoering van een verstekvonnis dat na afloop van de gewone verzettermijn kracht
van gewijsde heeft gekregen, wordt voortgezet nadat het verzet niet-ontvankelijk werd verklaard;
wanneer het bij het verstekvonnis uitgesproken verval van het recht tot sturen wordt uitgevoerd,
moet de veroordeelde niet opnieuw worden uitgenodigd om zijn rijbewijs in te leveren.”
(Samenvatting) .

7 december 2016

P.2016.0650.F

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Hoger beroep
van het openbaar ministerie - Vorm - Vermelding van de grieven - Ratio legis
Volgens artikel 204 Wetboek van Strafvordering bepaalt het verzoekschrift in hoger beroep, op
straffe van verval, nauwkeurig de grieven die tegen het vonnis worden ingebracht, met inbegrip van
de procedurele grieven; uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 5 februari 2016 volgt
dat het beginsel van het hoger beroep op grieven niet beoogt de eiser in hoger beroep te
verplichten de middelen te verduidelijken die hij voor de appelrechters wenst uiteen te zetten maar
wel ertoe strekt de omvang van hun saisine te bepalen.
1 februari 2017

P.2016.1100.F

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter Gevolgen - Verval van het recht tot sturen - Veroordeling bij verstek - Verzet - Vonnis verklaart
het verzet ontvankelijk - Hoger beroep - Gevolg voor de niet-teruggave van het rijbewijs
Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.
7 december 2016

P.2016.0650.F

AC nr. ...

HUUR VAN DIENSTEN
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- Aannemingscontract - Oprichting van een gebouw - Tienjarige aansprakelijkheid van de
architect en de aannemer - Constructiefouten die de stevigheid van het gebouw of een aanzienlijk
deel ervan in gevaar brengen
Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.
9 januari 2017

C.2016.0108.N

AC nr. ...

- Aannemingscontract - Oprichting van een gebouw - Tienjarige aansprakelijkheid van de
architect en de aannemer - Constructiefouten die de stevigheid van het gebouw of een aanzienlijk
deel ervan in gevaar brengen
Krachtens de artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek zijn de aannemers en architecten
gedurende tien jaar aansprakelijk voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw of van een
belangrijk deel ervan in gevaar brengen of op min of meer lange termijn in gevaar kunnen brengen;
de rechter oordeelt onaantastbaar in feite of een gebrek de stabiliteit van het gebouw of een
belangrijk deel ervan in gevaar brengt of kan brengen; het Hof gaat na of de rechter uit de gedane
vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of daardoor onmogelijk
kunnen worden verantwoord (1). (1) Zie concl. OM.

9 januari 2017

C.2016.0108.N

AC nr. ...

HUUR VAN GOEDEREN
HANDELSHUUR
Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Persoonlijk gebruik - Vervroegde
beëindiging - Voorwaarden voor toepasbaarheid
Om de verhuurder de mogelijkheid te bieden het voordeel te genieten van artikel 3, vijfde lid,
Handelshuurwet, dat toestaat aan de huurder opzegging te geven op het einde van elke driejarige
periode, moet het huurcontract de voorwaarden vermelden waarin die wetsbepaling voorziet (1).
(1) Cass. 4 oktober 1999, AR C.98.0376.F, AC 1999, nr. 497.
- Art. 3, vijfde lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van
het handelsfonds
22 december 2016

C.2016.0068.F

AC nr. ...

HUISHUUR
Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Huurovereenkomst van korte duur - Beëindiging
in onderling overleg
Geen enkele wettelijke bepaling staat eraan in de weg dat de partijen een huurovereenkomst van
korte duur in onderling overleg beëindigen.
- Artt. 3 en 7 Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk wetboek inzake huishuur
22 december 2016

C.2016.0031.F

AC nr. ...

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Huurovereenkomst van korte duur - Beëindiging
in onderling overleg - Vermoeden van verlenging
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Het vermoeden dat een huurovereenkomst van korte duur geacht wordt voor een periode van
negen jaar te zijn gesloten, is niet van toepassing wanneer de partijen ze in onderlinge
overeenstemming hebben beëindigd.
- Artt. 3 en 7 Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk wetboek inzake huishuur
22 december 2016

C.2016.0031.F

AC nr. ...

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Huurovereenkomst van korte duur - Verlenging
voor negen jaar
Een huurovereenkomst van korte duur die regelmatig werd beëindigd, wordt slechts geacht voor
een periode van negen jaar te zijn gesloten vanaf de datum waarop zij in werking is getreden, indien
de huurder, na het verstrijken van die huurovereenkomst, het goed blijft betrekken zonder verzet
van de verhuurder en zonder dat enige nieuwe overeenkomst wordt gesloten of wanneer hij het
goed blijft betrekken krachtens een nieuwe, tussen dezelfde partijen gesloten overeenkomst.
- Artt. 3 en 7 Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk wetboek inzake huishuur
22 december 2016

C.2016.0031.F

AC nr. ...

PACHT
Pacht - Verplichtingen van partijen - Gebrek aan bedrijfsmatige exploitatie door de pachter Gevolg - Bescherming van de Pachtwet - Overlijden van de pachter - Erfgenamen of
rechtverkrijgenden - Voortzetten van de pacht
De omstandigheid dat de pachter het gepachte goed niet meer bedrijfsmatig exploiteert en daaruit
schade ontstaat voor de verpachter, kan eventueel de ontbinding van de pachtovereenkomst
wettigen; het niet meer bedrijfsmatig exploiteren van het gepachte goed door de pachter heeft,
behoudens wanneer de Pachtwet dit uitdrukkelijk bepaalt, niet tot gevolg dat de pachter of zijn
rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden van rechtswege de bescherming van de Pachtwet verliezen;
uit geen enkele bepaling van de Pachtwet volgt dat de pacht niet doorloopt ten voordele van de
erfgenamen of rechtverkrijgenden indien de overleden pachter het verpachte goed niet meer
bedrijfsmatig exploiteerde (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 29 en 38 Wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende
het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen
18 november 2016

C.2015.0503.N

AC nr. ...

Pacht - Verplichtingen van partijen - Gebrek aan bedrijfsmatige exploitatie door de pachter Gevolg - Mogelijkheid tot pachtoverdracht
Uit geen enkele bepaling van de Pachtwet volgt dat de pachter die het goed niet bedrijfsmatig
exploiteert van rechtswege de mogelijkheid verliest om de pacht over te dragen (1). (1) Zie concl.
OM.
- Art. 34 Wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht
van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen
18 november 2016

C.2015.0503.N

AC nr. ...

Pacht - Onderverhuring en overdracht van huur - Gebrek aan bedrijfsmatige exploitatie door de
pachter - Gevolg - Mogelijkheid tot pachtoverdracht
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.
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C.2015.0503.N

AC nr. ...

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Gebrek aan bedrijfsmatige exploitatie door de
pachter - Gevolg - Overlijden van de pachter - Erfgenamen of rechtverkrijgenden - Voortzetten
van de pacht
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

18 november 2016

C.2015.0503.N

AC nr. ...

Pacht - Onderverhuring en overdracht van huur - Gebrek aan bedrijfsmatige exploitatie door de
pachter - Gevolg - Mogelijkheid tot pachtoverdracht
Uit geen enkele bepaling van de Pachtwet volgt dat de pachter die het goed niet bedrijfsmatig
exploiteert van rechtswege de mogelijkheid verliest om de pacht over te dragen (1). (1) Zie concl.
OM.
- Art. 34 Wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht
van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen
18 november 2016

C.2015.0503.N

AC nr. ...

Pacht - Verplichtingen van partijen - Gebrek aan bedrijfsmatige exploitatie door de pachter Gevolg - Bescherming van de Pachtwet - Overlijden van de pachter - Erfgenamen of
rechtverkrijgenden - Voortzetten van de pacht
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

18 november 2016

C.2015.0503.N

AC nr. ...

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Gebrek aan bedrijfsmatige exploitatie door de
pachter - Gevolg - Overlijden van de pachter - Erfgenamen of rechtverkrijgenden - Voortzetten
van de pacht
De omstandigheid dat de pachter het gepachte goed niet meer bedrijfsmatig exploiteert en daaruit
schade ontstaat voor de verpachter, kan eventueel de ontbinding van de pachtovereenkomst
wettigen; het niet meer bedrijfsmatig exploiteren van het gepachte goed door de pachter heeft,
behoudens wanneer de Pachtwet dit uitdrukkelijk bepaalt, niet tot gevolg dat de pachter of zijn
rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden van rechtswege de bescherming van de Pachtwet verliezen;
uit geen enkele bepaling van de Pachtwet volgt dat de pacht niet doorloopt ten voordele van de
erfgenamen of rechtverkrijgenden indien de overleden pachter het verpachte goed niet meer
bedrijfsmatig exploiteerde (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 29 en 38 Wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende
het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen
18 november 2016

C.2015.0503.N

AC nr. ...

Pacht - Verplichtingen van partijen - Gebrek aan bedrijfsmatige exploitatie door de pachter Gevolg - Mogelijkheid tot pachtoverdracht
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

18 november 2016

C.2015.0503.N

AC nr. ...
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HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
WETTELIJK STELSEL
Wettelijk stelsel - Ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel
Door de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel ontstaat tussen de partijen een
postcommunautaire onverdeeldheid, die de goederen bevat die aanwezig waren op het ogenblik
waarop de ontbinding van het huwelijk tussen de echtgenoten terugwerkt, evenals de vruchten die
deze goederen nadien hebben opgebracht.
- Art. 1278, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
24 november 2016

C.2016.0026.F

AC nr. ...

Wettelijk stelsel - Onroerend goed - Onverdeeldheid - Ontbinding van het
huwelijksvermogensstelsel - Bewoning door één ex-echtgenoot
Wanneer een van de ex-echtgenoten het gemeenschappelijke pand betrekt na de ontbinding van
het huwelijksvermogensstelsel van de gemeenschap van goederen, moet hij aan de andere exechtgenoot, ongeacht de omstandigheden van de zaak, geen woonstvergoeding betalen die gelijk is
aan de helft van de huurwaarde van het pand.
- Art. 577-2, § 3 Burgerlijk Wetboek
24 november 2016

C.2016.0026.F

AC nr. ...

IMMUNITEIT
- Diplomatieke ambtenaren - Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer - Artikel 31, eerste
lid, a)
Krachtens artikel 31, lid 1, a) van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer genieten
diplomatiek ambtenaren van immuniteit ten aanzien van de burgerlijke rechtsmacht van de
ontvangende Staat met uitzondering van de zakelijke vorderingen betreffende particuliere
onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de ontvangende Staat, tenzij deze goederen
worden aangewend voor de werkzaamheden van de zending; huurgeschillen vallen niet onder de
uitzondering bedoeld in deze bepaling (1). (1) Zie andersluidende concl. OM.
- Art. 31, eerste lid, a) Verdrag van Wenen van 18 april 1961, goedgekeurd bij de wet van 30 maart 1968
28 oktober 2016

C.2016.0039.N

AC nr. ...

- Diplomatieke ambtenaren - Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer - Artikel 31, eerste
lid, a)
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
28 oktober 2016

C.2016.0039.N

AC nr. ...

- Diplomaten - Voorrechten en immuniteiten - Redenen
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De toekenning van voorrechten en immuniteiten aan diplomaten is noodzakelijk om de goede
werking van de diplomatieke vertegenwoordiging te verzekeren en de goede verstandhouding
tussen Staten te bevorderen; deze diplomatiek immuniteit geldt, in beginsel, onbeperkt zowel in het
raam van de ambtsuitoefening als wat het privé-leven betreft (1). (1) Zie andersluidende concl. OM.

28 oktober 2016

C.2016.0039.N

AC nr. ...

- Diplomaten - Voorrechten en immuniteiten - Redenen
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
28 oktober 2016

C.2016.0039.N

AC nr. ...

INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE
Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Bijzondere aanslagtermijn van drie jaar Toepassingsvoorwaarden
Conclusie van waarnemend procureur-generaal Thijs.
2 december 2016

F.2015.0132.N

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Bijzondere aanslagtermijn van drie jaar Toepassingsvoorwaarden
Voor de toepassing van de bijzondere aanslagtermijn van drie jaar is niet vereist dat de hogere
belasting voortvloeit uit een handeling of een nalatigheid van de belastingplichtige bij het invullen
van het aangifteformulier, maar volstaat het dat de wettelijk verschuldigde belasting hoger is dan
de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en andere gegevens die vermeld werden
in een regelmatige aangifte, zonder dat de fiscale administratie dient aan te tonen dat de aangifte
onjuist is; de toepassing van de bijzondere aanslagtermijn van drie jaar is dan ook gerechtvaardigd
in de gevallen waarin de belastingplichtige in zijn aangifte aanspraak maakt op bepaalde aftrekken
in strijd met de fiscale wetgeving (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 354, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
2 december 2016

F.2015.0132.N

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Algemeen - Onrechtmatig verkregen bewijs Toelaatbaarheidsvoorwaarden
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De fiscale wetgeving bevat geen algemene bepaling die het gebruik verbiedt van onrechtmatig
verkregen bewijs voor het vaststellen van een belastingschuld en zo, daartoe gronden aanwezig zijn,
voor het opleggen van een verhoging of een boete. Het gebruik door de administratie van
onrechtmatig verkregen bewijs dient te worden getoetst aan de beginselen van behoorlijk bestuur
en het recht op een eerlijk proces: behoudens wanneer de wetgever ter zake in bijzondere sancties
voorziet, kan het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken slechts worden
geweerd indien de bewijsmiddelen verkregen zijn op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen
van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat dit gebruik onder alle
omstandigheden als ontoelaatbaar moet worden geacht, of indien dit gebruik het recht van de
belastingplichtige op een eerlijk proces in het gedrang brengt; de rechter kan bij die afweging onder
meer rekening houden met één of meer van volgende omstandigheden: het zuiver formeel karakter
van de onregelmatigheid, de weerslag ervan op het recht of de vrijheid die door de overschreden
norm worden beschermd, het al dan niet opzettelijk karakter van de door de overheid begane
onrechtmatigheid en de omstandigheid dat de ernst van de inbreuk veruit de begane
onrechtmatigheid overstijgt (1). (1) Cass. 22 mei 2015, AR F.13.0077.N, AC 2015, nr. 335.
4 november 2016

F.2015.0106.N

AC nr. ...

KADASTRAAL INKOMEN
Kadastraal inkomen - Bezwaar - Voorwerp
Uit de samenlezing van de artikelen 249, eerste lid, 251, 255, eerste lid, 471, §§ 1 en 3, eerste lid,
472, §§ 1 en 2 en 497 WIB92 volgt dat de bezwaarprocedure bij de administratie van het kadaster
beperkt is tot de betwistingen over het bedrag van het kadastraal inkomen en dat zij bijgevolg geen
verband houdt met de betwistingen over de aard van de desbetreffende goederen (1). (1) Zie Cass.
12 december 2008, AR F.07.0101.N, AC 2008, nr. 731 en concl. adv.-gen. THIJS; Cass. 6 maart 2015,
AR F.14.0021.N, AC 2015, nr. 166 en concl. adv.-gen. THIJS.
- Art. 497 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
19 januari 2017

F.2015.0009.F

AC nr. ...

C.2016.0179.F

AC nr. ...

JAARLIJKSE VAKANTIE
- Vakantiegeld
Noot van advocaat-generaal Werquin.
26 januari 2017

- Vakantiegeld
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Het vakantiegeld is aan de werknemer verschuldigd voor vakantiedagen; de werkgever uit de
openbare sector die dat vakantiegeld betaalt, ontvangt geen arbeidsprestaties als tegenprestatie;
aangezien het aan een derde te wijten ongeval niet de reden is waarom de werkgever die
arbeidsprestaties derft, vormt de betaling van het vakantiegeld geen vergoedbare schade (1). (1) In
het arbeidsovereenkomstenrecht wordt vakantiegeld niet beschouwd als de tegenprestatie van de
arbeid die ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt verricht: het is geen ‘loon’ in de
gebruikelijke zin van ‘tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering van de overeenkomst wordt
verricht’ (concl. AG Lenaerts, voor Cass. 20 april 1977, J.T.T. 1977, p.180). Het vormt een ‘voordeel
dat is verworven krachtens de arbeidsovereenkomst’ dat in aanmerking wordt genomen bij de
bepaling van het loon in de ruimere betekenis van artikel 39, tweede lid, van de wet van 3 jui 1978
(‘De opzeggingsvergoeding behelst niet alleen het lopende loon, maar ook de voordelen verworven
krachtens de overeenkomst’) of van het vroegere artikel 67, § 2, eerste lid, van die wet (‘Het loon
omvat, benevens de wedde, alle krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordelen’; Cass. 17
februari 1992, AC 1991-92, nr. 315; zie ook concl. AG Lenaerts voor Cass. 25 april 1988, AC 19871988, nr. 513; Cass. 10 november 1986, AC 1986-87, nr. 152; Cass. 28 april 1986, AC 1986-87, nr.
526; Cass. 10 mei 1982 AC 1981-82, nr. 532; Cass. ver. kam. 2 februari 1981, AC 1980-81, nr. 326;
Cass. 19 maart 1985, Bull. en Pas. 1985,I, 736; Cass. 22 mei 1974, AC 1974, 1057; Cass. 4 december
1974, AC 1975, 402; Cass. 23 maart 1953, AC 1953, 495). Vakantiegeld is weliswaar verschuldigd
naar rata van de ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid. Aangezien het echter
overeenstemt met de dagen waarop de arbeid niet wordt verricht, vormt het geen tegenprestatie
van die arbeid.
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
26 januari 2017

C.2016.0179.F

AC nr. ...

KORT GEDING
- Echtscheiding - Voorlopige maatregelen - Voorzitter van de rechtbank - Bevoegdheid - Periode Aanvang - Dagvaarding tot echtscheiding - Maatregelen - Periode voorafgaand aan de
dagvaarding
De bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank die op grond van artikel 1280 Gerechtelijk
Wetboek voorlopige maatregelen beveelt, strekt zich uit vanaf de dagvaarding tot echtscheiding;
die regel staat niet eraan in de weg dat de bevoegde voorzitter van de rechtbank maatregelen
beveelt voor een periode die voorafgaat aan de dagvaarding tot echtscheiding, voor zover die
maatregelen verband houden met de rechtsvordering tot echtscheiding en er voor die periode nog
geen maatregelen werden bevolen (1). (1) Cass. 28 juni 2012, AR C.10.0608.N, AC 2012, nr. 420.
- Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek
7 oktober 2016

C.2012.0368.N

AC nr. ...

LENING
- Investeringskrediet - Verbod tot vrijwillige teruggave - Verzoek om vervroegde terugbetaling Overeenkomst tegen betaling van een vergoeding - Beperking
De beperking tot zes maanden berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst
bepaalde rentevoet geldt voor elke vergoeding die wordt gevorderd door de geldschieter in geval
van vervroegde gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een lening op interest.
- Art. 1907bis Burgerlijk Wetboek
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C.2015.0409.F

AC nr. ...

MACHTEN
RECHTERLIJKE MACHT
Rechterlijke macht - Grondwet 1994 - Artikel 159 - Met eigenlijke rechtspraak belast orgaan Bevoegdheid en verplichtingen - Wettigheidstoezicht - Omvang - Burgerlijke zaken - Exceptie van
onwettigheid - Bewijslast - Overlegging van stukken en elementen
De op elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan rustende macht en plicht om de interne en
externe wettigheid na te gaan van elke administratieve akte waarop een vordering, verweer of
exceptie is gegrond, belet niet dat het voor de burgerlijke rechter in beginsel behoort aan de partij
die de exceptie van onwettigheid inroept, om overeenkomstig artikel 870 Gerechtelijk Wetboek de
stukken en elementen aan te brengen noodzakelijk voor die wettigheidstoets, onverminderd de
mogelijkheid voor de rechter om iedere procespartij te bevelen het bewijsmateriaal dat zij bezit
over te leggen (1). (1) Cass. 22 maart 2012, AR C.10.0152.N, AC 2012, nr. 190, met concl. van
advocaat-generaal C. VANDEWAL.

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek
- Art. 159 Grondwet 1994
18 november 2016

C.2014.0590.N

AC nr. ...

SCHEIDING DER MACHTEN
Scheiding der machten - Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering van het grondgebied Maatregel van vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke macht - Omvang van het toezicht
Krachtens artikel 72, tweede lid, Vreemdelingenwet onderzoeken de onderzoeksgerechten of de
maatregelen van vrijheidsberoving en tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming
zijn met de wet zonder zich te mogen uitspreken over hun gepastheid; artikel 237, derde lid,
Strafwetboek en het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten verbieden het
onderzoeksgerecht om de maatregel op zijn verdienste, relevantie of doeltreffendheid te
beoordelen (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 71 en 72 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen
30 november 2016

P.2016.1114.F

AC nr. ...

Scheiding der machten - Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering van het grondgebied Maatregel van vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke macht - Omvang van het toezicht
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

30 november 2016

P.2016.1114.F

AC nr. ...

MERKEN
BENELUX-MERK
Benelux-merk - Europese richtlijnen betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de
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lidstaten - Inschrijving merk - Depot te kwader trouw - Weigerings- of nietigheidsgrond - Artikel
3.2.d) - Implementatie door de Benelux-wetgever
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
7 oktober 2016

C.2014.0351.N

AC nr. ...

Benelux-merk - Europese richtlijnen betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de
lidstaten - Inschrijving merk - Depot te kwader trouw - Weigerings- of nietigheidsgrond - Artikel
3.2.d) - Implementatie door de Benelux-wetgever
De door de Europese richtlijnen 89/104/EEG en 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het
merkenrecht van de lidstaten in artikel 3.2.d) voorziene facultatieve weigerings- of nietigheidsgrond
in verband met een te kwader trouw gedeponeerd merk werd door de Benelux-wetgever
geïmplementeerd door de in artikel 2.4.f, BVIE vervatte regel (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 2.4.f Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den
Haag op 25 febriuari 2005
7 oktober 2016

C.2014.0351.N

AC nr. ...

Benelux-merk - Recht op een merk - Depot te kwader trouw - Gevolg
Artikel 2.4.f, BVIE formuleert als algemene regel dat geen recht op een merk wordt verkregen in
geval van depot te kwader trouw; de omstandigheid dat in dezelfde bepaling ten exemplatieve titel
vermelde twee gevallen het voorgebruik van een overeenstemmend merk impliceren, houdt niet in
dat het door deze bepaling geviseerd depot te kwader trouw noodzakelijkerwijze vereist dat de
derde moet beschikken over een overeenstemmend merk (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 2.4.f Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den
Haag op 25 febriuari 2005
7 oktober 2016

C.2014.0351.N

AC nr. ...

Benelux-merk - Recht op een merk - Depot te kwader trouw - Gevolg
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
7 oktober 2016

C.2014.0351.N

AC nr. ...

MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET
Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Allerlei - Vrijwillige
zwangerschapsafbreking - Artikel 350, tweede lid, 4°, van het Strafwetboek - Draagwijdte
Artikel 350, tweede lid, 4°, van het Strafwetboek heeft enkel tot doel de voorwaarden vast te leggen
waaronder een vruchtafdrijving op een vrouw, die daarmee heeft ingestemd, geen misdrijf vormt.
- Art. 350, tweede lid, 4° Strafwetboek
17 oktober 2016

C.2011.0062.F

AC nr. ...

NIEUWE VORDERING
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- Burgerlijke zaken - Beroepsziekte - Aanhangigmaking bij de rechter - Uitbreiding of wijziging
van de aanvraag - De artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek - Toepassing Bevoegdheid van de rechter - Voorafgaande administratieve procedure - Weerslag
Artikel 52 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 en de bepalingen van het koninklijk besluit
van 26 september 1996 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling en
om herziening van reeds toegekende vergoedingen bij het Fonds voor de beroepsziekten worden
ingediend en onderzocht, beperken zich tot het aanwijzen van de administratieve overheid die
uitspraak moet doen over de aanvragen tot schadeloosstelling ingediend door de getroffene van
een beroepsziekte, zijn rechthebbenden of mandatarissen en tot het vaststellen van de
modaliteiten voor het indienen en onderzoeken van die aanvragen, maar vereisen niet dat elke
nieuwe aanvraag voor het arbeidsgerecht dat, krachtens artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk
Wetboek en 53 van de gecoördineerde wetten, uitspraak moet doen over een betwisting over het
recht op schadeloosstelling onderworpen is aan een voorafgaande administratieve procedure; de
rechter moet uitspraak doen over de aanvragen die bij hem aanhangig zijn, zoals zij wettelijk
werden uitgebreid of gewijzigd overeenkomstig artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie
concl. OM in Pas. 2016, nr …
12 december 2016

S.2015.0068.F

AC nr. ...

- Burgerlijke zaken - Beroepsziekte - Aanhangigmaking bij de rechter - Uitbreiding of wijziging
van de aanvraag - De artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek - Toepassing Bevoegdheid van de rechter - Voorafgaande administratieve procedure - Weerslag
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

12 december 2016

S.2015.0068.F

AC nr. ...

ONDERWIJS
- Gesubsidieerd vrij onderwijs - Gesubsidieerd personeel - Werkverhouding - Aard Arbeidsovereenkomst
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
28 november 2016

S.2014.0098.F

AC nr. ...

- Gesubsidieerd vrij onderwijs - Arbeidstijd - Prestaties op de door de werkgever bepaalde
plaats - Prestaties op de plaats van eigen keuze - Arbeidstijd - Berekening
De arbeidstijd van een werknemer die door zijn arbeidsregeling een gedeelte van zijn prestaties op
een door de werkgever bepaalde plaats moet verrichten en gemachtigd is om het andere gedeelte
van zijn prestaties op een plaats van eigen keuze te verrichten, wordt bepaald door het totaal aantal
uren waarop hij ter beschikking staat van de werkgever op de door laatstgenoemde bepaalde plaats
en de uren die hij aan de arbeid heeft besteed buiten die plaats om (1). (1) Zie concl. OM in Pas.
2016, nr. ...

28 november 2016

S.2015.0108.F

AC nr. ...

- Gesubsidieerd vrij onderwijs - Gesubsidieerd personeel - Werkverhouding - Aard Arbeidsovereenkomst
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De werkverhouding tussen een gesubsidieerd personeelslid van het gesubsidieerd vrij onderwijs en
de inrichtende macht wordt geregeld door een arbeidsovereenkomst; de bepalingen van het
decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het
gesubsidieerd vrij onderwijs beperken de contractuele vrijheid van de partijen bij die overeenkomst
zonder de aard ervan aan te tasten; ze zijn toepasselijk krachtens een arbeidsovereenkomst en de
rechten die ze aan de personeelsleden toekennen ontstaan krachtens voormelde overeenkomst,
ook als ze vervallen na de beëindiging ervan ten aanzien van andere inrichtende machten (1). (1) Zie
concl. OM in Pas. 2016, nr. ...
- Artt. 8, 40, 42, 43 en 46 Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993
28 november 2016

S.2014.0098.F

AC nr. ...

- Recht op onderwijs - Genot - Onderscheid - Talen - Ontstentenis
Het genot van het recht op onderwijs moet aan elke persoon worden verzekerd zonder onderscheid
op grond van taal.
- Art. 2 Wet 13 mei 1955 houdende goedkeuring van het EVRM, ondertekend op 4 november 1950, te Rome, en
van het Additioneel Protocol bij dit Verdrag, ondertekend op 20 maart 1952, te Parijs
- Art. 14 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
22 december 2016

C.2010.0051.F

AC nr. ...

- Gesubsidieerd vrij onderwijs - Arbeidstijd - Prestaties op de door de werkgever bepaalde
plaats - Prestaties op de plaats van eigen keuze - Het in aanmerking komen
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
28 november 2016

S.2015.0108.F

AC nr. ...

- Gesubsidieerd vrij onderwijs - Arbeidstijd - Prestaties op de door de werkgever bepaalde
plaats - Prestaties op de plaats van eigen keuze - Het in aanmerking komen
Behoudens een andersluidende overeenkomst is de werknemer niet verplicht om de prestaties die
hij buiten de onderneming mag verrichten tijdens de openingsuren ervan te verrichten (1). (1) Zie
concl. OM in Pas. 2016, nr. ...
28 november 2016

S.2015.0108.F

AC nr. ...

- Gesubsidieerd vrij onderwijs - Arbeidstijd - Prestaties op de door de werkgever bepaalde
plaats - Prestaties op de plaats van eigen keuze - Arbeidstijd - Berekening
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
28 november 2016

S.2015.0108.F

AC nr. ...

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
GERECHTELIJK ONDERZOEK
Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Verhoor van de inverdenkinggestelde door de
onderzoeksverrichtingen - Artikel 2bis Voorlopige Hechteniswet - Toepassingsgebied
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Artikel 2bis Voorlopige Hechteniswet bevat de regeling met betrekking tot de raadpleging en de
bijstand van een advocaat van de van zijn vrijheid benomen persoon en met betrekking tot het
vertrouwelijk overleg met de advocaat vóór het verhoor door de politiediensten, de procureur des
Konings of de onderzoeksrechter.

30 november 2016

P.2016.1151.F

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Deskundigenonderzoek Gerechtsdeskundige - Aanstelling van een gepensioneerde ambtenaar van de fiscale
administratie - Wettigheid
Krachtens artikel 463, eerste lid, WIB92 mogen de ambtenaren van de Algemene Administratie van
de Fiscaliteit en de Algemene Administratie van de inning en de invordering en van de Algemene
Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, op straffe van nietigheid van de akte van
rechtspleging, slechts als getuige worden gehoord; uit die regel volgt niet dat een gepensioneerde
ambtenaar van de fiscale administratie niet zou mogen worden aangesteld als gerechtsdeskundige.
- Art. 463, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
30 november 2016

P.2016.0310.F

AC nr. ...

OPSPORINGSONDERZOEK
Opsporingsonderzoek - Opsporingshandelingen - Verhoor van een van zijn vrijheid benomen
verdachte - Artikel 2bis Voorlopige Hechteniswet - Toepassingsgebied
Artikel 2bis Voorlopige Hechteniswet bevat de regeling met betrekking tot de raadpleging en de
bijstand van een advocaat van de van zijn vrijheid benomen persoon en met betrekking tot het
vertrouwelijk overleg met de advocaat vóór het verhoor door de politiediensten, de procureur des
Konings of de onderzoeksrechter.

30 november 2016

P.2016.1151.F

AC nr. ...

ONDERZOEKSGERECHTEN
- Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van
vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke macht - Territoriale bevoegdheid
Krachtens artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet kan de vreemdeling die het voorwerp is van een
maatregel van vrijheidsberoving, tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer
te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van
de plaats waar hij werd aangetroffen; de plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen in de zin
van die bepaling, is niet de plaats waar hij vrijwillig naartoe gegaan is na een oproeping door de
Dienst Vreemdelingenzaken, die hem bij die gelegenheid een vasthoudingsmaatregel ter kennis
brengt (1). (1) Zie concl. OM.
30 november 2016

P.2016.1140.F

AC nr. ...

- Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van
vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke macht - Omvang van het toezicht
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
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P.2016.1114.F

AC nr. ...

- Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van
vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke macht - Territoriale bevoegdheid
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

30 november 2016

P.2016.1140.F

AC nr. ...

- Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van
vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke macht - Wettigheidstoezicht - Gevolg - In
aanmerking nemen van nieuwe stukken
Wegens het beperkte toezicht van de onderzoeksgerechten kunnen zij geen element in aanmerking
nemen dat zich voordeed na het bevel om het grondgebied te verlaten met de beslissing tot
vasthouding in een welbepaalde plaats, tenzij dat element aan het licht zou brengen dat die
maatregelen aangetast waren door een onwettigheid op het tijdstip dat zij genomen werden (1). (1)
Zie concl. OM.
- Artt. 71 en 72 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen
30 november 2016

P.2016.1114.F

AC nr. ...

- Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van
vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke macht - Wettigheidstoezicht - Gevolg - In
aanmerking nemen van nieuwe stukken
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

30 november 2016

P.2016.1114.F

AC nr. ...

- Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van
vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke macht - Voorwerp en omvang van het toezicht
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

30 november 2016

P.2016.1114.F

AC nr. ...

- Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van
vrijheidsberoving - Beroep bij de rechterlijke macht - Voorwerp en omvang van het toezicht
Het wettigheidstoezicht door het onderzoeksgerecht heeft betrekking op de formele geldigheid van
de akte, met name op de motivering en de overeenstemming ervan met zowel de internationale
rechtsregels met rechtstreekse werking in de nationale rechtsorde, als met de Vreemdelingenwet;
het toezicht houdt eveneens in dat de werkelijke toedracht en de correctheid van de door de
administratieve overheid aangevoerde feiten worden nagegaan; de rechter onderzoekt daarbij of
de beslissing op een motivering steunt die door geen enkele kennelijke beoordelingsfout of dwaling
omtrent de feiten is aangetast (1). (1) Zie concl. OM.

- Artt. 71 en 72 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen
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P.2016.1114.F

AC nr. ...

- Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering - Maatregel van vrijheidsberoving - Beroep bij de
rechterlijke macht - Omvang van het toezicht
Krachtens artikel 72, tweede lid, Vreemdelingenwet onderzoeken de onderzoeksgerechten of de
maatregelen van vrijheidsberoving en tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming
zijn met de wet zonder zich te mogen uitspreken over hun gepastheid; artikel 237, derde lid,
Strafwetboek en het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten verbieden het
onderzoeksgerecht om de maatregel op zijn verdienste, relevantie of doeltreffendheid te
beoordelen (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 71 en 72 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen
30 november 2016

P.2016.1114.F

AC nr. ...

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
- Testament - Geldigheid - Onderscheiden beslissingen - Onverdeeldheid - Gezamenlijke
tenuitvoerlegging - Voorwaarde
Bij onderscheiden beslissingen inzake de geldigheid van het testament ten aanzien van de wettige
erfgenamen, ontstaat een onverdeeldheid tussen de wettige erfgenamen ten aanzien van wie het
testament werd vernietigd, die aanspraak kunnen maken op hun wettig erfdeel in de nalatenschap,
en de bij testament aangewezen bijzondere legataris, die in de plaats treedt van de erfgenamen ten
aanzien van wie het testament wel geldig is; de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de
onderscheiden beslissingen inzake de geldigheid van het testament is slechts mogelijk indien, na de
vereffening-verdeling van de nalatenschap tussen de wettige erfgenamen ten aanzien van wie het
testament werd vernietigd en de algemeen legataris, de bij testament bijzondere legaten nog
kunnen worden uitgekeerd (1). (1) Zie andersluidende concl. OM.
- Art. 31 Gerechtelijk Wetboek
28 oktober 2016

C.2016.0023.N

AC nr. ...

- Testament - Geldigheid - Onderscheiden beslissingen - Onverdeeldheid - Gezamenlijke
tenuitvoerlegging - Voorwaarde
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
28 oktober 2016

C.2016.0023.N

AC nr. ...

ONVERDEELDHEID
- Echtgenoten - Wegmaken of verborgen houden van gemeenschapsgoederen - Begrip Bestanddelen - Moreel bestanddeel
Overeenkomstig artikel 1448 van het Burgerlijk Wetboek is het wegmaken of verborgen houden van
goederen uit het gemeenschappelijk vermogen elke oneerlijke handeling waarbij de in
gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot een ongeoorloofd voordeel op het vermogen van
de gemeenschap wil verwerven ten koste van de andere echtgenoot; dat artikel beoogt aldus elk
bedrog dat tot doel heeft de deelgenoot datgene te ontzeggen wat hem in de verdeling toekomt.
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- Art. 1448 Burgerlijk Wetboek
17 oktober 2016

C.2011.0561.F

AC nr. ...

- Echtgenoten - Wegmaken of verborgen houden van gemeenschapsgoederen - Moreel
bestanddeel - Bedrieglijk opzet - Boedelbeschrijving - Verzuim
Het louter verzuim om bij de boedelbeschrijving de vereiste aangifte te doen volstaat niet om het
misdrijf ‘heling van gemeenschapsgoederen’ te vormen terwijl dat misdrijf het bedrieglijk opzet
vereist.
- Art. 1448 Burgerlijk Wetboek
17 oktober 2016

C.2011.0561.F

AC nr. ...

- Echtgenoten - Wegmaken of verborgen houden van gemeenschapsgoederen - Moreel
bestanddeel - Begrip - Meineed - Onderscheid
Dat bedrieglijk opzet is een essentieel bestanddeel van de heling van gemeenschapsgoederen, maar
valt niet samen met het moreel bestanddeel van het misdrijf meineed, zoals bedoeld in artikel 226,
tweede lid, van het Strafwetboek.
- Art. 226, tweede lid Strafwetboek
- Art. 1448 Burgerlijk Wetboek
17 oktober 2016

C.2011.0561.F

AC nr. ...

OPENBARE WERKEN
- Autosnelwegen en rijkswegen - Werken uitgevoerd in opdracht van het Wegenfonds - Werken
voor rekening van de Staat - Autonomie van het Wegenfonds - Aard - Gevolg - Optreden in rechte
Alhoewel het Wegenfonds een zekere autonomie genoot ten opzichte van de Belgische Staat, had
deze autonomie, die hoofdzakelijk van budgettaire aard was, niet tot gevolg dat de Belgische Staat
niet langer gerechtigd was om in rechte op te treden (1). (1) Zie Cass. 8 oktober 2004, AR
C.03.0619.N, AC 2004, nr. 468. (2) Art. 2, §1, eerste, tweede en derde lid, Wet 9 augustus 1955
betreffende het Wegenfonds, zoals gewijzigd bij Wet 5 januari 1977.

- Art. 2, § 1, eerste, tweede en derde lid Wet van 9 augustus 1955 betreffende het Wegenfonds 1955-1969
18 november 2016

C.2014.0590.N

AC nr. ...

OVEREENKOMST
VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING)
Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Bindende derdenbeslissing - Begrip - Niet-uitvoering
overeenkomstig hetgeen was overeengekomen
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
28 oktober 2016

C.2015.0528.N

AC nr. ...

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Bindende derdenbeslissing - Begrip - Niet-uitvoering
overeenkomstig hetgeen was overeengekomen
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De bindende derdenbeslissing ontleent haar obligatoire kracht aan de bindende kracht van
overeenkomsten; bijgevolg kan aan de derdenbeslissing geen bindende kracht worden verleend
wanneer de derde zijn opdracht niet heeft uitgevoerd overeenkomstig hetgeen door de partijen
was overeengekomen (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek
28 oktober 2016

C.2015.0528.N

AC nr. ...

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Vóór de
inwerkingtreding van de nieuwe wet gesloten voorafgaande overeenkomst Onderhoudsuitkering - Herziening door de rechter - In artikel 301, § 4, (oud) BW bepaalde eenderde-regel
De rechter die niettegenstaande de verbindende kracht van de aan de echtscheiding door
onderlinge toestemming voorafgaande overeenkomst die is gesloten vóór de inwerkingtreding van
de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, de in die overeenkomst
vastgestelde onderhoudsuitkering op vordering van een van de partijen herziet, op grond dat de
weigering van de andere partij om de onderhoudsuitkering te herzien rechtsmisbruik uitmaakt, is
daarbij niet gebonden door de in artikel 301, § 4, (oud) Burgerlijk Wetboek bepaalde een-derderegel (1). (1) Art. 301 BW zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 27 april 2007
betreffende de hervorming van de echtscheiding, art. 7; zie ook Cass. 12 april 2010, AR C.09.0279.F,
AC 2010, nr. 250 en Cass. 20 april 2006, AR C. 03.0084.N, AC 2006, nr. 226.
- Art. 301, § 4, (oud) Burgerlijk Wetboek
25 november 2016

C.2016.0077.N

AC nr. ...

PREJUDICIEEL GESCHIL
- Grondwettelijk Hof - Rechtzoekenden in onderscheiden rechtstoestanden
Wanneer de aangevoerde discriminatie niet berust op een onderscheid tussen rechtzoekenden die
zich in dezelfde rechtstoestand bevinden waarop verschillende regels zouden worden toegepast,
maar op een onderscheid tussen rechtzoekenden die, volgens hun hoedanigheid van al dan niet
actieve persoon op het tijdstip waarop hun werkgever een collectieve
ziekteverzekeringsovereenkomst heeft gesloten zich in onderscheiden rechtstoestanden bevinden,
bestaat er geen grond om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen (1). (1) Cass. 23
september 2015, AR P.14.0238.F, AC 2015, nr. 546, met concl. van advocaat-generaal
Vandermeersch.
- Art. 26, §§ 1 en 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989
24 november 2016

C.2015.0104.F

AC nr. ...

RECHT VAN VERDEDIGING
BELASTINGZAKEN
Belastingzaken - Douane - Invoerrechten - Tarief - Kamelenvlees
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Het recht van verdediging houdt onder meer in dat aan een procespartij de mogelijkheid moet
worden geboden om tegenspraak te voeren omtrent elk stuk dat van aard is om het oordeel van de
rechter te beïnvloeden; dit recht is niet onbeperkt en moet worden afgewogen tegen de
doelmatigheid van de procedure en het belang van een tijdige rechtspraak; voor de beoordeling of
het recht van verdediging wordt geschonden dient bovendien het gehele procesverloop in acht te
worden genomen.

4 november 2016

F.2015.0106.N

AC nr. ...

BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Gerechtelijk recht - Rechtspleging - Taak van de rechter - Ambtshalve
aanvullen van redenen - Afwezigheid van verweer
De rechter is ertoe gehouden om, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, de rechtsnorm te
bepalen die van toepassing is op de bij hem ingestelde rechtsvordering en die norm toe te passen;
de loutere afwezigheid van verweer tegen de ingeroepen niet–ontvankelijkheid, ontslaat hem
daarvan niet.
9 januari 2017

C.2016.0135.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Gerechtelijk recht - Rechtspleging - Taak van de rechter - Ambtshalve
aanvullen van redenen
De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke
rechtsregels; hij moet de juridische aard van de door partijen aangevoerde feiten en handelingen
onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven,
de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting
opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en
dat hij daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent.
- Art. 774 Gerechtelijk Wetboek
9 januari 2017

C.2016.0135.N

AC nr. ...

RECHTBANKEN
ALGEMEEN
Algemeen - Administratieve handeling - Interne en externe wettigheid - Toetsing - Bevoegdheid
van de rechter
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

12 december 2016

S.2014.0104.F

AC nr. ...

Algemeen - Administratieve handeling - Interne en externe wettigheid - Toetsing - Bevoegdheid
van de rechter
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De met eigenlijke rechtspraak belaste organen hebben krachtens artikel 159 van de Grondwet de
bevoegdheid en de plicht de interne en externe wettigheid te toetsen van ieder administratieve
handeling waarop een vordering, verweer of uitzondering gesteund is (1). (1) Zie concl. OM. in Pas.
2016, nr. ...

12 december 2016

S.2014.0104.F

AC nr. ...

BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Beroepsziekte - Aanhangigmaking bij de
rechter - Uitbreiding of wijziging van de aanvraag - De artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk
Wetboek - Toepassing - Bevoegdheid van de rechter - Voorafgaande administratieve procedure Weerslag
Artikel 52 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 en de bepalingen van het koninklijk besluit
van 26 september 1996 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling en
om herziening van reeds toegekende vergoedingen bij het Fonds voor de beroepsziekten worden
ingediend en onderzocht, beperken zich tot het aanwijzen van de administratieve overheid die
uitspraak moet doen over de aanvragen tot schadeloosstelling ingediend door de getroffene van
een beroepsziekte, zijn rechthebbenden of mandatarissen en tot het vaststellen van de
modaliteiten voor het indienen en onderzoeken van die aanvragen, maar vereisen niet dat elke
nieuwe aanvraag voor het arbeidsgerecht dat, krachtens artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk
Wetboek en 53 van de gecoördineerde wetten, uitspraak moet doen over een betwisting over het
recht op schadeloosstelling onderworpen is aan een voorafgaande administratieve procedure; de
rechter moet uitspraak doen over de aanvragen die bij hem aanhangig zijn, zoals zij wettelijk
werden uitgebreid of gewijzigd overeenkomstig artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie
concl. OM in Pas. 2016, nr …

12 december 2016

S.2015.0068.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Beroepsziekte - Aanhangigmaking bij de
rechter - Uitbreiding of wijziging van de aanvraag - De artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk
Wetboek - Toepassing - Bevoegdheid van de rechter - Voorafgaande administratieve procedure Weerslag
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

12 december 2016

S.2015.0068.F

AC nr. ...

RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Foltering of onmenselijke behandeling
Onder foltering of onmenselijke behandeling in de zin van artikel 3 EVRM wordt elke daad begrepen
waarbij hevige pijn of ernstig lichamelijk of moreel leed opzettelijk wordt toegebracht (1). (1) Cass.
10 oktober 2007, AR P.07.1362.F, AC 2007, nr. 474.
- Art. 3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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P.2016.1280.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Vernederende behandeling
Onder vernederende behandeling wordt elke daad begrepen die bij degene die ze ondergaat, in de
ogen van derden of van het slachtoffer, zware vernedering of verlies aan waardigheid veroorzaakt
(1). (1) Cass. 10 december 2014, AR P.14.1275.F, AC 2014, nr. 778.
- Art. 3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
11 januari 2017

P.2016.1280.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Advocaat - Tuchtzaken - Rechtspleging Stafhouder - Hoedanigheid
De stafhouder, die een klacht heeft ontvangen en onderzocht of ambtshalve of op schriftelijke
aangifte door de procureur-generaal een onderzoek heeft ingesteld, handelt als een orgaan van de
Orde en is geen gerecht in de zin van artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (1). (1) Cass. 17 april 2015, AR D.14.0006.N,
AC 2015, nr. 260.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
- Art. 459, § 1 Gerechtelijk Wetboek
26 januari 2017

D.2016.0014.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Vaststelling van de overschrijding van de
redelijke termijn - Sanctie - Veroordeling bij eenvoudige schuldverklaring - Straf van
verbeurdverklaring - Vermindering - Verplichting
Wanneer de rechter de veroordeling bij eenvoudige schuldverklaring uitspreekt wegens de
overschrijding van de redelijke termijn, is hij niet verplicht om daarenboven de bijkomende straf van
verbeurdverklaring te verminderen.
- Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
30 november 2016

P.2016.0310.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Advocaat - Tuchtzaken - Rechtspleging Stafhouder - Hoedanigheid - Gevolg - Voorbehoud
Aangezien de stafhouder geen uitspraak doet over de gegrondheid van de tuchtrechtelijke
vervolgingen, is hij, in de regel, niet onderworpen aan de waarborgen van artikel 6.1. van dat
verdrag of aan het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de
rechter; dat is evenwel anders wanneer het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang
dreigt te komen door de niet-inachtneming van vereisten van voormelde bepaling vóór de
aanhangigmaking van de zaak bij de tuchtrechter (1). (1) Cass. 17 april 2015, AR D.14.0006.N, AC
2015, nr. 260.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
- Art. 459, § 1 Gerechtelijk Wetboek
26 januari 2017

D.2016.0014.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Diplomatieke vertegenwoordigers - Vrijstelling
van rechtsvervolging en van tenuitvoerlegging - Draagwijdte
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
28 oktober 2016

C.2016.0039.N

AC nr. ...
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Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Diplomatieke vertegenwoordigers - Vrijstelling
van rechtsvervolging en van tenuitvoerlegging - Draagwijdte
De vrijstelling van rechtsvervolging en vrijstelling van tenuitvoerlegging die aan diplomatieke
vertegenwoordigers wordt verleend krachtens verdragen, akten tot oprichting van de internationale
organisaties of het internationale gewoonterecht, kan niet worden beschouwd als een beperking
die buiten verhouding staat tot het recht van toegang tot de rechter, zoals vastgelegd in artikel 6.1
EVRM (1). (1) Zie andersluidende concl. OM.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
28 oktober 2016

C.2016.0039.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht van toegang tot de rechter - Beperking Redenen
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
28 oktober 2016

C.2016.0039.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht van toegang tot de rechter - Beperking Redenen
Het recht van toegang tot de rechter is geen absoluut recht; het kan worden beperkt omdat het,
wegens de aard zelf van dat recht, door de Staat gereglementeerd dient te worden (1). (1) Zie
andersluidende concl. OM.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
28 oktober 2016

C.2016.0039.N

AC nr. ...

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- Onpartijdigheid van de rechter - Advocaat - Tuchtzaken - Rechtspleging - Stafhouder Hoedanigheid - Gevolg - Voorbehoud
Aangezien de stafhouder geen uitspraak doet over de gegrondheid van de tuchtrechtelijke
vervolgingen, is hij, in de regel, niet onderworpen aan de waarborgen van artikel 6.1. van dat
verdrag of aan het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de
rechter; dat is evenwel anders wanneer het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang
dreigt te komen door de niet-inachtneming van vereisten van voormelde bepaling vóór de
aanhangigmaking van de zaak bij de tuchtrechter (1). (1) Cass. 17 april 2015, AR D.14.0006.N, AC
2015, nr. 260.
26 januari 2017

D.2016.0014.F

AC nr. ...

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
OP CONCLUSIE
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Motiveringsplicht Antwoord op een middel - Grens - Argument tot staving van een middel
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De verplichting van artikel 149 Grondwet elk vonnis met redenen te omkleden houdt niet in dat de
rechter moet antwoorden op elk argument dat tot staving van een middel is aangevoerd, maar geen
afzonderlijk middel vormt (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 149 Grondwet 1994
18 november 2016

C.2015.0503.N

AC nr. ...

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Motiveringsplicht Antwoord op een middel - Grens - Argument tot staving van een middel
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.
18 november 2016

C.2015.0503.N

AC nr. ...

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Recht van
verdediging - Taak van de rechter - Ambtshalve aanvullen van redenen
De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke
rechtsregels; hij moet de juridische aard van de door partijen aangevoerde feiten en handelingen
onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven,
de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting
opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en
dat hij daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent.
- Art. 774 Gerechtelijk Wetboek
9 januari 2017

C.2016.0135.N

AC nr. ...

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Recht van
verdediging - Taak van de rechter - Ambtshalve aanvullen van redenen - Afwezigheid van verweer
De rechter is ertoe gehouden om, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, de rechtsnorm te
bepalen die van toepassing is op de bij hem ingestelde rechtsvordering en die norm toe te passen;
de loutere afwezigheid van verweer tegen de ingeroepen niet–ontvankelijkheid, ontslaat hem
daarvan niet.
9 januari 2017

C.2016.0135.N

AC nr. ...

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Vordering in
rechte - Onderwerp van de vordering - Syntheseconclusie
Uit de bepalingen van de artikelen 748bis en 780, eerste lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek volgt dat het
onderwerp van de vordering uitsluitend wordt bepaald door de syntheseconclusie en de rechter
geen uitspraak vermag te doen over een punt van de vordering dat niet wordt herhaald in de
syntheseconclusie; dit houdt ook in dat de partij die in haar syntheseconclusie een in een eerdere
conclusie geformuleerd verweer niet herneemt, geacht wordt van dat verweer afstand te doen (1).
(1) Cass. 8 maart 2013, AR C.11.0477.N, AC 2013, nr. 160.
- Artt. 748bis en 780, eerste lid, 3° Gerechtelijk Wetboek
7 oktober 2016

C.2012.0368.N

AC nr. ...

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Nietontvankelijkheid oorspronkelijke vordering - Gewijzigde of uitgebreide vordering - Taak van de
rechter
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De niet-ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering staat er niet aan in de weg dat de rechter
voor wie een gewijzigde of uitgebreide vordering aanhangig is, zich over alle punten van die
vordering dient uit te spreken.
- Artt. 807 en 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek
25 november 2016

C.2016.0109.N

AC nr. ...

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
- Eigenhandig testament - Voorwaarden - Vormen - Handtekening - Wilsuitdrukking - Intentie Andere handgeschreven schriftuur - Geldigheid
Uit artikel 970 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat een eigenhandig testament slechts geldig is als
de auteur ervan met zijn handtekening te kennen geeft dat de door hem geschreven en
gedagtekende beschikkingen werkelijk de uitdrukking van zijn wil zijn; hoewel de handtekening in de
zin van artikel 970 van het Burgerlijk Wetboek het met de hand geschreven teken is waarbij de
erflater gewoonlijk zijn persoonlijkheid aan derden doet kennen, kan een ander met de hand
geschreven teken zijn bedoeling vertalen om zijn handtekening op het testament te plaatsen.
- Art. 970 Burgerlijk Wetboek
17 oktober 2016

C.2011.0334.F

AC nr. ...

- Testament - Geldigheid - Onderscheiden beslissingen - Onverdeeldheid - Gezamenlijke
tenuitvoerlegging - Voorwaarde
Bij onderscheiden beslissingen inzake de geldigheid van het testament ten aanzien van de wettige
erfgenamen, ontstaat een onverdeeldheid tussen de wettige erfgenamen ten aanzien van wie het
testament werd vernietigd, die aanspraak kunnen maken op hun wettig erfdeel in de nalatenschap,
en de bij testament aangewezen bijzondere legataris, die in de plaats treedt van de erfgenamen ten
aanzien van wie het testament wel geldig is; de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de
onderscheiden beslissingen inzake de geldigheid van het testament is slechts mogelijk indien, na de
vereffening-verdeling van de nalatenschap tussen de wettige erfgenamen ten aanzien van wie het
testament werd vernietigd en de algemeen legataris, de bij testament bijzondere legaten nog
kunnen worden uitgekeerd (1). (1) Zie andersluidende concl. OM.
- Art. 31 Gerechtelijk Wetboek
28 oktober 2016

C.2016.0023.N

AC nr. ...

- Testament - Geldigheid - Onderscheiden beslissingen - Onverdeeldheid - Gezamenlijke
tenuitvoerlegging - Voorwaarde
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.
28 oktober 2016

C.2016.0023.N

AC nr. ...

SCHIP, SCHEEPVAART
- Goederenvervoer - Rivier- en zeevervoer - Aflevering van de goederen - Schadevergoeding Cognossementhouder
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Uit artikel 89 Zeevaartwet volgt dat enkel de regelmatige houder van het cognossement het recht
heeft op aflevering van de goederen en op het recht op schadevergoeding voor verlies en averij dat
hieruit voortvloeit, zonder dat hij het bestaan van schade in het eigen vermogen dient te bewijzen;
de uitgifte van het cognossement staat eraan in de weg dat de afzender op grond van de
onderliggende rechtsverhouding met de zeevervoerder deze rechten uitoefent, behoudens
overdracht van schuldvordering of indeplaatsstelling.

23 januari 2017

C.2016.0247.N

AC nr. ...

STRAF
AUTRES PEINES
Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Cassatieberoep - Middel aangevoerd door de beklaagde Middel dat niet opkomt tegen de wettigheid van de beslissing tot verbeurdverklaring - Middel dat
enkel opkomt tegen de toewijzing van de verbeurdverklaarde sommen aan de burgerlijke partij Gebrek aan belang
De beklaagde die veroordeeld is tot een straf van verbeurdverklaring, die niet opkomt tegen de
wettigheid van de beslissing tot verbeurdverklaring zelf, heeft geen belang bij de betwisting van de
wettigheid en de regelmatigheid van de beslissing tot toewijzing van de verbeurdverklaarde
sommen aan de curator van de gefailleerde vennootschap, aangezien die verbeurdverklaring tot
gevolg heeft dat die goederen zijn vermogen verlaten door de eigendom ervan over te dragen aan
de Openbare Schatkist of aan de burgerlijke partij (1). (1) Zie F. Lugentz en D. Vandermeersch,
“Saisie et confiscation en matière pénale” in RPDB, Brussel, Bruylant, 2005, 76-77.

30 november 2016

P.2016.0199.F

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vaststelling van de overschrijding van de redelijke
termijn - Sanctie - Veroordeling bij eenvoudige schuldverklaring - Straf van verbeurdverklaring Vermindering - Verplichting
Wanneer de rechter de veroordeling bij eenvoudige schuldverklaring uitspreekt wegens de
overschrijding van de redelijke termijn, is hij niet verplicht om daarenboven de bijkomende straf van
verbeurdverklaring te verminderen.
- Art. 21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
30 november 2016

P.2016.0310.F

AC nr. ...

STRAFUITVOERING
- Strafuitvoeringsrechtbank - Strafuitvoeringsmodaliteit - Weigering - Termijn om een nieuwe
aanvraag in te dienen - Motivering - Omvang
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De vermelding van de datum waarop de veroordeelde een nieuw verzoek tot toekenning van een
strafuitvoeringsmodaliteit kan indienen, is onlosmakelijk verbonden met de beslissing tot niettoekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit en met de motivering van die beslissing; de wet
verplicht de rechtbank niet om, bij ontstentenis van een specifieke conclusie dienaangaande, de
termijn te motiveren die ze binnen de grenzen van artikel 57, eerste lid, Wet Strafuitvoering bepaalt
(1). (1) Cass. 23 mei 2012, AR P.12.0793.F, AC 2012, nr. 330.
- Art. 57, eerste lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
11 januari 2017

P.2016.1280.F

AC nr. ...

- Strafuitvoeringsrechtbank - Strafuitvoeringsmodaliteit - Weigering - Termijn om een nieuwe
aanvraag in te dienen - Beoordelingscriteria
Geen enkele wets- of verdragsbepaling verplicht de strafuitvoeringsrechtbank om de datum te
bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek tot toekenning van een
strafuitvoeringsmodaliteit kan indienen in functie van de voorspelbare duur van de behandeling van
die aanvraag of de datum waarop de straf verstrijkt.
- Art. 57, eerste lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
11 januari 2017

P.2016.1280.F

AC nr. ...

- Strafuitvoeringsrechtbank - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping - Verstekbeslissing Verzet van de veroordeelde - Verzet ongedaan verklaard
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 december 2016

P.2016.1155.F

AC nr. ...

- Strafuitvoeringsrechtbank - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping - Verstekbeslissing Verzet van de veroordeelde - Verzet ongedaan verklaard
Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank enkel stelt dat het aan de eiser op verzet staat, die erkend
heeft een fictief adres te hebben opgegeven, om de gevolgen te dragen van zijn nalatigheid of zelfs
zijn fout, zonder vast te stellen dat laatstgenoemde bij een ter post aangetekende brief kennis heeft
gekregen van de oproeping voor de rechtspleging waarin hij verstek heeft laten gaan, verantwoordt
ze haar beslissing waarbij ze het verzet als ongedaan beschouwt op grond dat de veroordeelde zijn
verstek niet verantwoordt met een geval van overmacht of een wettelijke verschoningsgrond, niet
naar recht (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. .. .
- Art. 187, § 6, 1° Wetboek van Strafvordering
14 december 2016

P.2016.1155.F

AC nr. ...

SUCCESSIERECHTEN
- Huwelijksvermogensstelsel - Ontbinding van het huwelijk - Beding tot wijziging van de
toekenning van de huwelijksgemeenschap - Tegenstrijdig belang of onevenwichtig beding Verplichting van de notaris - Vermelding in de notariële akte - Geen vermelding
Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.
5 januari 2017

F.2015.0164.F

AC nr. ...

- Toekenning van het gehele gemeenschappelijk vermogen aan een van de echtgenoten - Geen
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voorwaarde van overleving - Aard van de overeenkomst - Successierechten Huwelijksvermogensstelsel - Ontbinding van het huwelijk - Beding tot wijziging van de
toekenning van de huwelijksgemeenschap
Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.
5 januari 2017

F.2015.0164.F

AC nr. ...

- Overlevende echtgenoot - Huwelijksovereenkomst niet onderworpen aan de regels betreffende
de schenkingen - Toekenning van meer dan de helft van de gemeenschap op voorwaarde van
overleving - Heffing van de successierechten en van de rechten van overgang bij overlijden Gelijkstelling met de overlevende echtgenoot die het deel van de andere echtgenoot krachtens
een schenking of een uiterste wilsbeschikking verkrijgt
Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.
5 januari 2017

F.2015.0164.F

AC nr. ...

TAALGEBRUIK
BESTUURSZAKEN
Bestuurszaken - Faciliteitengemeente - Eigen regeling - Onderwijs in het Frans - Inschrijving
Om een kind te kunnen inschrijven in een school van een faciliteitengemeente waar het onderwijs
in het Frans wordt gegeven, moet men verblijven in een van de zes gemeenten begiftigd met een
eigen regeling (impliciet).
- Art. 7 Wet 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken
22 december 2016

C.2010.0051.F

AC nr. ...

UITVINGDSOCTROOI
ALGEMEEN
Algemeen - Aangevraagd of verleend octrooi - Benadeelde persoon - Eis tot overdracht van het
octrooi - Uitoefening van rechten - Voorwaarde - Octrooihouder - Kwade trouw
De uitoefening van de rechten bedoeld in artikel 9, §§ 1 en 2, Octrooiwet 1984 vereist geen kwade
trouw in hoofde van de octrooihouder. (1). (1) Artt. 9, §§ 1, 2 en 3, Octrooiwet 1984, zoals van
toepassing vóór de opheffing ervan bij art. 60 KB 4 september 2014.
- Art. 9, §§ 1, 2 en 3 Wet 28 maart 1984 op de uitvingdingsoctrooien
9 december 2016

C.2014.0316.N

AC nr. ...

Algemeen - Mederechthebbenden - Begrip
Eenieder die door zijn intellectuele en creatieve inbreng daadwerkelijk heeft bijgedragen tot het tot
stand brengen van een uitvinding in de zin van artikel 2, eerste lid, Octrooiwet 1984, dient als
mederechthebbende van het octrooi te worden beschouwd; hierbij is niet vereist dat de inbreng op
zich voldoet aan alle wettelijke voorwaarden opdat er sprake zou zijn van een octrooieerbare
uitvinding. (1). (1) Artt. 2, eerste lid, en 9, §§ 1 en 2, Octrooiwet 1984, zoals van toepassing vóór de
opheffing ervan bij art. 60 KB 4 september 2014.
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- Artt. 2, eerste lid, en 9, §§ 1 en 2 Wet 28 maart 1984 op de uitvingdingsoctrooien
9 december 2016

C.2014.0316.N

AC nr. ...

Algemeen - Mederechthebbenden - Begrip
Eenieder die door zijn intellectuele en creatieve inbreng daadwerkelijk heeft bijgedragen tot het tot
stand brengen van een uitvinding in de zin van artikel 2, eerste lid, Octrooiwet 1984, dient als
mederechthebbende van het octrooi te worden beschouwd; hierbij is niet vereist dat de inbreng op
zich voldoet aan alle wettelijke voorwaarden opdat er sprake zou zijn van een octrooieerbare
uitvinding. (1). (1) Artt. 2, eerste lid, en 9, §§ 1 en 2, Octrooiwet 1984, zoals van toepassing vóór de
opheffing ervan bij art. 60 KB 4 september 2014.
- Artt. 2, eerste lid, en 9, §§ 1 en 2 Wet 28 maart 1984 op de uitvingdingsoctrooien
9 december 2016

C.2014.0316.N

AC nr. ...

Algemeen - Aangevraagd of verleend octrooi - Benadeelde persoon - Eis tot overdracht van het
octrooi - Vorderingen - Voorwaarde - Octrooihouder - Afkeurenswaardig gedrag
De vorderingen waarvan sprake in artikel 9, §§ 1 en 2, Octrooiwet 1984, zijn mogelijk telkens een
octrooi aangevraagd werd of verleend werd aan een persoon die er geen of slechts gedeeltelijk
recht op had; hierbij is geen afkeurenswaardig gedrag vereist in hoofde van de octrooihouder. (1).
(1) Artt. 9, §§ 1, 2 en 3, Octrooiwet 1984, zoals van toepassing vóór de opheffing ervan bij art. 60 KB
4 september 2014.
- Art. 9, §§ 1, 2 en 3 Wet 28 maart 1984 op de uitvingdingsoctrooien
9 december 2016

C.2014.0316.N

AC nr. ...

Algemeen - Aangevraagd of verleend octrooi - Benadeelde persoon - Eis tot overdracht van het
octrooi - Uitoefening van rechten - Voorwaarde - Octrooihouder - Kwade trouw
De uitoefening van de rechten bedoeld in artikel 9, §§ 1 en 2, Octrooiwet 1984 vereist geen kwade
trouw in hoofde van de octrooihouder. (1). (1) Artt. 9, §§ 1, 2 en 3, Octrooiwet 1984, zoals van
toepassing vóór de opheffing ervan bij art. 60 KB 4 september 2014.
- Art. 9, §§ 1, 2 en 3 Wet 28 maart 1984 op de uitvingdingsoctrooien
9 december 2016

C.2014.0316.N

AC nr. ...

Algemeen - Aangevraagd of verleend octrooi - Benadeelde persoon - Eis tot overdracht van het
octrooi - Vorderingen - Voorwaarde - Octrooihouder - Afkeurenswaardig gedrag
De vorderingen waarvan sprake in artikel 9, §§ 1 en 2, Octrooiwet 1984, zijn mogelijk telkens een
octrooi aangevraagd werd of verleend werd aan een persoon die er geen of slechts gedeeltelijk
recht op had; hierbij is geen afkeurenswaardig gedrag vereist in hoofde van de octrooihouder. (1).
(1) Artt. 9, §§ 1, 2 en 3, Octrooiwet 1984, zoals van toepassing vóór de opheffing ervan bij art. 60 KB
4 september 2014.
- Art. 9, §§ 1, 2 en 3 Wet 28 maart 1984 op de uitvingdingsoctrooien
9 december 2016

C.2014.0316.N

AC nr. ...

UITVOERBAARVERKLARING
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- Europese Unie - Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken - Brussel
IIbis-verordening - Erkenning van een beslissing in de andere lidstaten - Procedure die niet kan
worden vereist - Toepassing - Scheiding van tafel en bed - Uitgesproken in Belgïe - Erkenning in
Nederland - Nederlandse vormvereisten
De in artikel 1:173 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek bepaalde regel dat de scheiding van tafel
en bed tot stand komt door de inschrijving van de beslissing in het huwelijksgoederenregister,
aangewezen in artikel 116, en dat de beschikking haar kracht verliest indien het verzoek tot
inschrijving niet is gedaan uiterlijk zes maanden na de dag waarop de beschikking in kracht van
gewijsde is getreden, is te aanzien als een procedure in de zin van artikel 21 Brussel IIbisVerordening die niet kan worden vereist voor de erkenning van een in een andere lidstaat gegeven
beslissing inzake scheiding van tafel en bed (1). (1) Art. 21 Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de
Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van
beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1347/2000, afgekort “Brussel IIbis-Verordening”.
- Art. 21 EG-Verordening nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid
18 november 2016

C.2016.0059.N

AC nr. ...

VENNOOTSCHAPPEN
ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS
Algemeen - gemeenschappelijke regels - Orgaan - Fout - Algemeen voorzichtigheidsbeginsel Niet-inachtneming
Hoewel de fout die door het orgaan van een vennootschap wordt begaan jegens een
medecontractant van laatstgenoemde of jegens een derde de rechtstreekse aansprakelijkheid van
die rechtspersoon in het gedrang brengt, sluit die aansprakelijkheid, in de regel, de persoonlijke
aansprakelijkheid niet uit van het orgaan wiens fout een niet-inachtneming van de algemene
voorzichtigheidsverplichting oplevert, maar bestaat ze gelijktijdig met voornoemde
aansprakelijkheid (1). (1) Zie Cass. 20 juni 2005, AR C.03.0105.F, AC 2005, nr. 354.
- Art. 62 Gecoördineerde wetten 30 nov. 1935 op de handelsvennootschappen
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
22 december 2016

C.2010.0210.F

AC nr. ...

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
Handelsvennootschappen - Naamloze vennotschappen - Vennootschap in vereffening Vereffenaar - Begrip - Aansprakelijkheid tenuitvoerlegging vonnis
De vereffenaar is een orgaan van de vennootschap; de persoon die als vereffenaar wordt
aangesteld bij een vonnis dat de vennootschap ontbindt en in vereffening stelt, is zelf geen partij bij
dat vonnis; hij kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de tenuitvoerlegging van dat
vonnis.
- Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
28 oktober 2016

C.2015.0515.N

AC nr. ...

VERDELING
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- Onverdeeldheid - Echtgenoten - Wegmaken of verborgen houden van gemeenschapsgoederen Moreel bestanddeel - Begrip - Meineed - Onderscheid
Dat bedrieglijk opzet is een essentieel bestanddeel van de heling van gemeenschapsgoederen, maar
valt niet samen met het moreel bestanddeel van het misdrijf meineed, zoals bedoeld in artikel 226,
tweede lid, van het Strafwetboek.
- Art. 226, tweede lid Strafwetboek
- Art. 1448 Burgerlijk Wetboek
17 oktober 2016

C.2011.0561.F

AC nr. ...

- Onverdeeldheid - Echtgenoten - Wegmaken of verborgen houden van gemeenschapsgoederen Begrip - Bestanddelen - Moreel bestanddeel
Overeenkomstig artikel 1448 van het Burgerlijk Wetboek is het wegmaken of verborgen houden van
goederen uit het gemeenschappelijk vermogen elke oneerlijke handeling waarbij de in
gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot een ongeoorloofd voordeel op het vermogen van
de gemeenschap wil verwerven ten koste van de andere echtgenoot; dat artikel beoogt aldus elk
bedrog dat tot doel heeft de deelgenoot datgene te ontzeggen wat hem in de verdeling toekomt.
- Art. 1448 Burgerlijk Wetboek
17 oktober 2016

C.2011.0561.F

AC nr. ...

VERJARING
STRAFZAKEN
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Daad van onderzoek of van vervolging - Begrip - Daad van
onderzoek gesteld door een buitenlandse magistraat op verzoek van een Belgische magistraat
De verjaring van de strafvordering wordt gestuit door een handeling die ertoe strekt ofwel bewijzen
te vergaren dan wel de zaak in staat van wijzen te brengen wanneer die uitgaat van een daartoe
bevoegde overheid; de daad van onderzoek die gesteld wordt door een buitenlandse magistraat die
handelt op verzoek van een Belgische magistraat, en de terugzending naar het parket van de
gevorderde opsporingsmaatregelen stuiten de verjaring (1). (1) Zie Cass. 10 september 2014, AR
P.14.0577.F, AC 2014, nr. 507; M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly en D. Vandermeersch, Droit de la
procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2014, 201.
- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
30 november 2016

P.2016.0199.F

AC nr. ...

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Daad van stuiting - Gevolg - Verschillende misdrijven Samenhangende misdrijven
De daad van onderzoek of van vervolging die gesteld wordt ten aanzien van één van de
inverdenkinggestelden, stuit de verjaring ten aanzien van alle samenhangende misdrijven die samen
onderzocht en behandeld worden, op voorwaarde dat die daad met betrekking tot die verschillende
misdrijven binnen de door de artikelen 21 en 22 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven termijn gesteld wordt (1). (1) Cass. 24 juni 2015, AR P.15.0284.F, AC 2015, nr. 435.
- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
30 november 2016

P.2016.0199.F

AC nr. ...
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VERVOER
GOEDERENVERVOER
Goederenvervoer - Rivier- en zeevervoer - Aflevering van de goederen - Schadevergoeding Cognossementhouder
Uit artikel 89 Zeevaartwet volgt dat enkel de regelmatige houder van het cognossement het recht
heeft op aflevering van de goederen en op het recht op schadevergoeding voor verlies en averij dat
hieruit voortvloeit, zonder dat hij het bestaan van schade in het eigen vermogen dient te bewijzen;
de uitgifte van het cognossement staat eraan in de weg dat de afzender op grond van de
onderliggende rechtsverhouding met de zeevervoerder deze rechten uitoefent, behoudens
overdracht van schuldvordering of indeplaatsstelling.

23 januari 2017

C.2016.0247.N

AC nr. ...

VERZEKERING
LANDVERZEKERING
Landverzekering - Bestaande niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten Toepassingsgebied van de juridische overgangsregeling
Artikel 3, § 2, derde lid, van de wet van 20 juli 2007, dat rekening houdt met een bestaande
bijzondere toestand, behoudt de specifieke overgangsregeling uitsluitend voor aan de zogeheten
affinity-contracten; het middel als zou die bepaling zonder onderscheid van toepassing zijn op alle
niet-beroepsgebonden collectieve ziekteverzekeringsovereenkomsten faalt bijgevolg naar recht (1).
(1) Art. 3, § 2, derde lid, Wet 20 juli 2007, gewijzigd door art. 13 Wet 17 juni 2009.
- Art. 3, § 2, derde lid Wet 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van
de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
24 november 2016

C.2015.0104.F

AC nr. ...

Landverzekering - Persoon aangesloten bij een beroepsgebonden verzekeringsovereenkomst Verlies van het voordeel van die verzekering - Recht op voortzetting - Voorwaarden - Voorwerp
Artikel 138bis-8, § 1, Wet Landverzekeringsovereenkomst, dat enkel tot doel heeft de voorwaarden
te bepalen waaronder een persoon die aangesloten is bij een beroepsgebonden
verzekeringsovereenkomst die verzekering individueel kan voortzetten wanneer hij het voordeel
ervan verliest, houdt geen verband met de begripsomschrijving van de beroepsgebonden
ziekteverzekeringsovereenkomst en kan er geen invloed op hebben.
- Art. 138bis-8, § 1 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
24 november 2016

C.2015.0104.F

AC nr. ...

Landverzekering - Beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst - Begrip
Opdat een ziekteverzekeringsovereenkomst die gesloten is door één of meer verzekeringnemers
ten behoeve van één of meer personen kan worden aangemerkt als een beroepsgebonden
ziekteverzekeringsovereenkomst, is het nodig dat er op het tijdstip van de aansluiting tussen de
verzekeringsnemer en de begunstigde een relatie bestaat die hem de mogelijkheid biedt
beroepsinkomsten te verkrijgen (1). (1) Art. 138bis-1, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst vóór
de afschaffing ervan door de wet van 4 april 2014.
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- Art. 138bis-1, § 2 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
24 november 2016

C.2015.0104.F

AC nr. ...

Landverzekering - Beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst
Een persoon is beroepsmatig verbonden wanneer de relatie tussen de verzekeringnemer en die
persoon aan laatstgenoemde de mogelijkheid biedt om beroepsinkomsten te verkrijgen (1). (1) Art.
138bis-1, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst vóór de afschaffing ervan door de wet van 4 april
2014.
- Art. 138bis-1, § 2 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
24 november 2016

C.2015.0104.F

AC nr. ...

WAM-VERZEKERING
WAM- verzekering - Verkeersongeval - Verscheidene betrokken voertuigen - Onmogelijkheid te
bepalen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt - Vergoeding van de benadeelde
Uit artikel 19bis-11, § 2, WAM-wet volgt niet dat de bestuurder van een van de bij het ongeval
betrokken voertuigen slechts als benadeelde persoon kan worden vergoed mits hij bewijst dat hij
niet aansprakelijk is voor het ongeval.
- Art. 19bis-11, § 2 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
24 november 2016

C.2015.0517.F

AC nr. ...

WAM- verzekering - In het verkeer brengen van een onverzekerd motorrijtuig - Diefstal,
geweldpleging of heling - Ongeval veroorzaakt door de dief van het motorrijtuig - Straf
Artikel 22 WAM 1989 bestraft met een correctionele straf de eigenaar of de houder van het
motorrijtuig die het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer wordt gebracht op de
openbare weg zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven,
gedekt is overeenkomstig deze wet, alsmede de bestuurder van dat motorrijtuig; die straf geldt
voor degene die, na het voertuig te hebben gestolen, daarvan de bestuurder is in de zin van die
bepaling (1). (1) Zie Cass. 2 januari 1996, AR P.95.1170.N, AC 1996, nr. 3: “Hij die zich door diefstal,
geweldpleging of heling de macht over een motorrijtuig verschaft, is houder ervan” in de zin van
artikel 3, § 1, WAM 1989.

4 januari 2017

P.2016.0781.F

AC nr. ...

VERZET
- Strafzaken - Verval van het recht tot sturen - Veroordeling bij verstek - Verzet - Vonnis verklaart
het verzet ontvankelijk - Hoger beroep - Gevolg voor de niet-teruggave van het rijbewijs
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De overtreding die bij artikel 49/1 Wegverkeerswet wordt bestraft, veronderstelt dat de
veroordeling tot verval van het recht tot sturen kracht van gewijsde heeft gekregen; het
ontvankelijk verklaarde verzet brengt van rechtswege vernietiging met zich mee van het
verstekvonnis en plaatst de verzetdoende partij in dezelfde toestand alsof de beslissing niet was
uitgesproken; het hoger beroep tegen een vonnis dat het verzet ontvankelijk verklaart, laat die
beslissing onaangeroerd tot de eventuele hervorming ervan door de appelrechter (1). (1) Zie concl.
OM in Pas. 2016, nr. …; zie ook Cass. 26 april 2016, AR P.14.1580.N, AC 2016, zie datum (2de
middel): “De uitvoering van een verstekvonnis dat na afloop van de gewone verzettermijn kracht
van gewijsde heeft gekregen, wordt voortgezet nadat het verzet niet-ontvankelijk werd verklaard;
wanneer het bij het verstekvonnis uitgesproken verval van het recht tot sturen wordt uitgevoerd,
moet de veroordeelde niet opnieuw worden uitgenodigd om zijn rijbewijs in te leveren.”
(Samenvatting) .

7 december 2016

P.2016.0650.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Strafuitvoeringsrechtbank - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping Verstekbeslissing - Verzet van de veroordeelde - Verzet ongedaan verklaard
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 december 2016

P.2016.1155.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Verval van het recht tot sturen - Veroordeling bij verstek - Verzet - Vonnis verklaart
het verzet ontvankelijk - Hoger beroep - Gevolg voor de niet-teruggave van het rijbewijs
Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.
7 december 2016

P.2016.0650.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Strafuitvoeringsrechtbank - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping Verstekbeslissing - Verzet van de veroordeelde - Verzet ongedaan verklaard
Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank enkel stelt dat het aan de eiser op verzet staat, die erkend
heeft een fictief adres te hebben opgegeven, om de gevolgen te dragen van zijn nalatigheid of zelfs
zijn fout, zonder vast te stellen dat laatstgenoemde bij een ter post aangetekende brief kennis heeft
gekregen van de oproeping voor de rechtspleging waarin hij verstek heeft laten gaan, verantwoordt
ze haar beslissing waarbij ze het verzet als ongedaan beschouwt op grond dat de veroordeelde zijn
verstek niet verantwoordt met een geval van overmacht of een wettelijke verschoningsgrond, niet
naar recht (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. .. .
- Art. 187, § 6, 1° Wetboek van Strafvordering
14 december 2016

P.2016.1155.F

AC nr. ...

VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Algemeen - Taak van de rechter - Ambtshalve aanvullen van redenen
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De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke
rechtsregels; hij moet de juridische aard van de door partijen aangevoerde feiten en handelingen
onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven,
de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting
opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en
dat hij daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent.
- Art. 774 Gerechtelijk Wetboek
9 januari 2017

C.2016.0135.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering in rechte - Onderwerp van de vordering Syntheseconclusie
Uit de bepalingen van de artikelen 748bis en 780, eerste lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek volgt dat het
onderwerp van de vordering uitsluitend wordt bepaald door de syntheseconclusie en de rechter
geen uitspraak vermag te doen over een punt van de vordering dat niet wordt herhaald in de
syntheseconclusie; dit houdt ook in dat de partij die in haar syntheseconclusie een in een eerdere
conclusie geformuleerd verweer niet herneemt, geacht wordt van dat verweer afstand te doen (1).
(1) Cass. 8 maart 2013, AR C.11.0477.N, AC 2013, nr. 160.
- Artt. 748bis en 780, eerste lid, 3° Gerechtelijk Wetboek
7 oktober 2016

C.2012.0368.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Tegensprekelijke
procedure - Vordering die bij eenzijdig verzoekschrift kan worden gesteld - Onjuiste toepassing
Een tegensprekelijke procedure verliest haar aard niet omdat de rechtbank verklaart dat het om
een procedure op eenzijdig verzoekschrift gaat; wanneer een vordering in het kader van een
tegensprekelijke procedure wordt gewijzigd in een vordering die ook bij eenzijdig verzoekschrift kon
worden ingesteld, behoudt de procedure haar tegensprekelijk karakter; de omstandigheid dat van
het vonnis kennis wordt gegeven op grond van artikel 1030 Gerechtelijk Wetboek doet hieraan
geen afbreuk en heeft niet tot gevolg dat het hoger beroep tegen dit vonnis bij toepassing van
artikel 1031 Gerechtelijk Wetboek moet worden ingesteld binnen de maand vanaf die kennisgeving.
9 januari 2017

C.2016.0217.N

AC nr. ...

VOORLOPIGE HECHTENIS
BEVEL TOT AANHOUDING
Bevel tot aanhouding - Voorafgaand verhoor van de inverdenkinggestelde - Artikel 2bis
Voorlopige Hechteniswet - Toepassingsgebied
Artikel 2bis Voorlopige Hechteniswet bevat de regeling met betrekking tot de raadpleging en de
bijstand van een advocaat van de van zijn vrijheid benomen persoon en met betrekking tot het
vertrouwelijk overleg met de advocaat vóór het verhoor door de politiediensten, de procureur des
Konings of de onderzoeksrechter.
30 november 2016

P.2016.1151.F

AC nr. ...

Bevel tot aanhouding - Voorafgaand verhoor van de inverdenkinggestelde - Schriftelijke
verklaring van de rechten van de verhoorde persoon - Niet-afgifte aan de inverdenkinggestelde
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Noch uit artikel 47bis Wetboek van Strafvordering, noch uit de mogelijkheid voor de advocaat om
de in artikel 2bis, § 2, derde lid, 3°, Voorlopige Hechteniswet bedoelde schending van de daar
opgesomde rechten te laten optekenen, noch uit enige andere wets- of verdragsbepaling volgt dat
de niet-afgifte aan de verhoorde persoon van een schriftelijke verklaring van zijn rechten moet
worden bestraft door de invrijheidsstelling van de inverdenkinggestelde.

30 november 2016

P.2016.1151.F

AC nr. ...

Bevel tot aanhouding - Vormvereisten - Ondervraging van de inverdenkinggestelde - Verplichting
de inverdenkinggestelde te horen m.b.t. de mogelijkheid dat een bevel tot aanhouding wordt
uitgevaardigd - Tijdstip
Artikel 16, § 2, vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis vereist dat de onderzoeksrechter, alvorens een
bevel tot aanhouding te verlenen, de inverdenkinggestelde moet meedelen dat tegen hem een
bevel tot aanhouding kan worden uitgevaardigd en hem, evenals zijn advocaat, de mogelijkheid
moet bieden hun opmerkingen terzake kenbaar te maken; de wet legt de onderzoeksrechter
weliswaar op die vormvereisten te vervullen tijdens de ondervraging die aan de afgifte van het
bevel tot aanhouding voorafgaat, maar verplicht hem niet deze slechts te vervullen na de
inverdenkinggestelde over de hem ten laste gelegde feiten te hebben gehoord en nadat betrokkene
in verdenking is gesteld (1). (1) Zie Cass. 23 maart 1999, AR P.99.0387.N, AC 1999, nr. 173; Cass. 3
juni 2009, AR P.09.0821.F, AC 2009, nr. 373; Cass. 28 september 2011, AR P.11.1591.F, AC 2011, nr.
509.

21 december 2016

P.2016.1229.F

AC nr. ...

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING
- Strafuitvoeringsrechtbank - Strafuitvoeringsmodaliteit - Weigering - Termijn om een nieuwe
aanvraag in te dienen - Motivering - Omvang
De vermelding van de datum waarop de veroordeelde een nieuw verzoek tot toekenning van een
strafuitvoeringsmodaliteit kan indienen, is onlosmakelijk verbonden met de beslissing tot niettoekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit en met de motivering van die beslissing; de wet
verplicht de rechtbank niet om, bij ontstentenis van een specifieke conclusie dienaangaande, de
termijn te motiveren die ze binnen de grenzen van artikel 57, eerste lid, Wet Strafuitvoering bepaalt
(1). (1) Cass. 23 mei 2012, AR P.12.0793.F, AC 2012, nr. 330.
- Art. 57, eerste lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
11 januari 2017

P.2016.1280.F

AC nr. ...

- Strafuitvoeringsrechtbank - Strafuitvoeringsmodaliteit - Weigering - Termijn om een nieuwe
aanvraag in te dienen - Beoordelingscriteria
Geen enkele wets- of verdragsbepaling verplicht de strafuitvoeringsrechtbank om de datum te
bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek tot toekenning van een
strafuitvoeringsmodaliteit kan indienen in functie van de voorspelbare duur van de behandeling van
die aanvraag of de datum waarop de straf verstrijkt.
- Art. 57, eerste lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
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P.2016.1280.F

AC nr. ...

VORDERING IN RECHTE
- Vonnissen en arresten - Burgerlijke zaken - Onderwerp van de vordering - Syntheseconclusie
Uit de bepalingen van de artikelen 748bis en 780, eerste lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek volgt dat het
onderwerp van de vordering uitsluitend wordt bepaald door de syntheseconclusie en de rechter
geen uitspraak vermag te doen over een punt van de vordering dat niet wordt herhaald in de
syntheseconclusie; dit houdt ook in dat de partij die in haar syntheseconclusie een in een eerdere
conclusie geformuleerd verweer niet herneemt, geacht wordt van dat verweer afstand te doen (1).
(1) Cass. 8 maart 2013, AR C.11.0477.N, AC 2013, nr. 160.
- Artt. 748bis en 780, eerste lid, 3° Gerechtelijk Wetboek
7 oktober 2016

C.2012.0368.N

AC nr. ...

- Bestaan en omvang van het subjectief recht - Onderzoek door de bodemrechter - Kwalificering
Het onderzoek naar het bestaan en de draagwijdte van het subjectief recht dat die partij aanvoert,
houdt geen verband met de ontvankelijkheid maar met de gegrondheid van de vordering (1). (1) De
rechtspraak van het Hof ligt aldus vast dat de procespartij die beweert houder te zijn van een
subjectief recht, ook al wordt dat recht betwist, de vereiste hoedanigheid heeft opdat zijn vordering
ontvankelijk kan worden verklaard en dat het onderzoek van het bestaan en de omvang van het
subjectief recht dat die partij aanvoert, geen verband houdt met de ontvankelijkheid maar met de
gegrondheid van de vordering (Cass. 29 oktober 2015, AR C.13.0374.N, AC 2015, nr. 632, met concl.
van advocaat-generaal Vandewal; Cass. 23 februari 2012, AR C.11.0259.N, AC 2012, nr. 130, met
concl. van advocaat-generaal Vandewal; Cass. 4 februari 2011, AR C.09.0420.N, AC 2011, nr. 103;
Cass. 16 november 2007, AR C.06.0144.F, AC 2007, nr. 558; Cass. 28 september 2007, AR
C.06.0180.F, AC 2007, nr. 441; Cass. 2 april 2004, AR C.02.0609.N, AC 2004, nr. 180; Cass. 26
februari 2004, AR C.01.0402.N, AC 2004, nr. 106).
Wanneer de verweerder tegen het middel een grond van niet-ontvankelijkheid aanvoert volgens
welke de redenen van het arrest waartegen het middel opkomt voldoende zouden zijn om de
vordering die het arrest niet-ontvankelijk verklaart, niet-gegrond te verklaren, verwerpt het Hof die
grond, aangezien het Hof, dat weliswaar bevoegd is om een foutieve reden van de bestreden
beslissing te vervangen door een rechtsgrond waarmee die beslissing naar recht wordt
verantwoord, toch niet, zonder buiten zijn bevoegdheid te treden, die beslissing zelf kan wijzigen.
(Cass. 28 september 2007, AR C.06.0180.F, AC 2007, nr. 441).
Het besproken arrest weert een grond van niet-ontvankelijkheid waarin het niet werd verzocht over
te gaan tot een dergelijke “vervanging van dictum” maar wel, met verwijzing naar een arrest van 5
september 2014 (AR C.12.0275.N, AC 2014, nr. 493, met andersl. concl. van advocaat-generaal
Vandewal), om het derde onderdeel zonder belang te verklaren, zodra het hof van beroep, dat
overwoog dat de eiseres over geen enkel subjectief recht beschikte, ongeacht de gebruikte
bewoordingen, zijn beslissing om de vordering te verwerpen, naar recht had verantwoord.
In mijn conclusie vóór het arrest C.13.0358.F van 5 maart 2015 (Pas. 2015, nr. 161) heb ik eraan
herinnerd dat het begrip belang, in cassatie-aangelegenheden, een tweevoudige betekenis heeft.
Naast het subjectieve belang bij de cassatie, waarvan de maatstaf bestaat in de grief die de
bestreden beslissing aan de eiser in cassatie oplegt, en die zowel op de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep als van het middel betrekking kan hebben, wordt onder objectief belang, dat enkel
de ontvankelijkheid van het middel betreft, verstaan de vraag of het middel al dan niet tot cassatie
kan leiden.
In die betekenis is een middel « dénué d’intérêt lorsque la Cour constate que, pour une raison ou
une autre, il critique des motifs de la décision attaquée peut-être erronés mais qui n’ont
aucunement influencé la légalité de son dispositif, celui-ci étant soutenu ou susceptible d’être
soutenu par un autre motif exprimé par la décision elle-même ou susceptible d’être déduit des
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constatations de fait qu’elle comporte » (Ph. Gérard, « le moyen qui, fût-il fondé, ne peut entraîner
la cassation de la décision attaquée, est irrecevable à défaut d’intérêt », noot onder Cass. 17 juni
2011, Rev. crit. jur. b., 2012, nr. 1, p. 453). Zoals Philippe Gérard preciseert (not. cit., nr. 1, p. 454), «
les principales applications de ces principes dans la jurisprudence de la Cour sont la substitution de
motifs et la surabondance du motif critiqué ».
Daaruit volgt dat het feit dat het middel niet tot cassatie kan leiden, anders gezegd het gebrek aan
belang ervan, slechts kan worden afgeleid uit overwegingen die intrinsiek zijn aan de bestreden
beslissing zelf.
Inzonderheid kan dat gebrek aan belang van het middel niet worden beoordeeld op grond van de
beslissing die de rechter op verwijzing zal nemen (supra Cass. 5 maart 2015).
Uit de omstandigheid dat de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, het door de eiser
aangevoerde subjectief recht als onbestaande heeft aangemerkt, kan niet worden afgeleid dat de
rechter op verwijzing gewoonweg de beslissing die de vordering niet-ontvankelijk verklaart, kan
vervangen door een beslissing die ze niet-gegrond verklaart. Dit zou neerkomen op een miskenning
van de beginselen die zowel de omvang van cassatie als de bevoegdheden van de rechter op
verwijzing betreffen en volgens welke die rechter zich niet ertoe mag beperken de fout te herstellen
van de rechter wiens beslissing vernietigd werd, maar, doordat hij in diens plaats is getreden,
binnen de perken waarin de zaak bij hem aanhangig is, een volledige beslissing moet nemen (zie
mijn voornoemde conclusie, p. 573, en noot 4).
Het bestreden arrest, dat steunt op redenen volgens welke het door de eiser aangevoerde recht
niet zou bestaan, heeft te dezen de vordering van die partij niet-ontvankelijk verklaard omdat zij
niet de hoedanigheid had om die vordering in te stellen.
De grond van niet-ontvankelijkheid voerde niet aan dat die beslissing geschraagd was door een
andere, niet-bekritiseerde reden van de bestreden beslissing en evenmin dat er grond tot
vervanging van redenen zou hebben bestaan.
Het middel kwam op tegen de wettigheid van het beschikkend gedeelte van de bestreden beslissing
ten aanzien van de redenen ervan.
Heel terecht werpt het besproken arrest tegen de grond van niet-ontvankelijkheid op dat het
middel tot cassatie kan leiden doordat het kritiek uitoefent op de redenen die het beschikkend
gedeelte schragen van de bestreden beslissing waartegen het gericht is.
Sinds het voornoemde arrest van 5 september 2014 werd gewezen, heeft een arrest van 29 oktober
2015 (AC 2015, nr. 632) in dezelfde bewoordingen als het besproken arrest uitspraak gedaan over
de gegrondheid van een soortgelijk middel.
De rechtspraak die in dat arrest wordt bekrachtigd, kan dus blijkbaar als vaste rechtspraak worden
aangemerkt.
Th.W.
- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek
26 januari 2017

C.2016.0291.F

AC nr. ...

- Openbare werken - Autosnelwegen en rijkswegen - Werken uitgevoerd in opdracht van het
Wegenfonds - Werken voor rekening van de Staat - Autonomie van het Wegenfonds - Aard Gevolg - Optreden in rechte
Alhoewel het Wegenfonds een zekere autonomie genoot ten opzichte van de Belgische Staat, had
deze autonomie, die hoofdzakelijk van budgettaire aard was, niet tot gevolg dat de Belgische Staat
niet langer gerechtigd was om in rechte op te treden (1). (1) Zie Cass. 8 oktober 2004, AR
C.03.0619.N, AC 2004, nr. 468. (2) Art. 2, §1, eerste, tweede en derde lid, Wet 9 augustus 1955
betreffende het Wegenfonds, zoals gewijzigd bij Wet 5 januari 1977.
- Art. 2, § 1, eerste, tweede en derde lid Wet van 9 augustus 1955 betreffende het Wegenfonds 1955-1969
18 november 2016

C.2014.0590.N

AC nr. ...
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- Rechtsvordering - Toelaatbaarheid - Hoedanigheid
Noot van advocaat-generaal Werquin.
26 januari 2017

C.2016.0291.F

AC nr. ...

- Bestaan en omvang van het subjectief recht - Onderzoek door de bodemrechter - Kwalificering
Noot van advocaat-generaal Werquin.
26 januari 2017

C.2016.0291.F

AC nr. ...

- Handels- of ambachtsonderneming - Kruispuntbank - Registratie - Inschrijving - Vordering in
rechte - Ontvankelijkheid - Onderscheid - Rechtsvordering - Akte van verdediging
Artikel 14 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende
ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, zoals van toepassing op het geschil, is niet
van toepassing op de akten van verdediging tegen een vordering, ook als die akte een derdenverzet
betreft (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2017, nr. ...

2 januari 2017

C.2011.0724.F

AC nr. ...

- Rechtsvordering - Toelaatbaarheid - Hoedanigheid
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De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht, ook al wordt dat recht betwist,
heeft de vereiste hoedanigheid opdat zijn vordering ontvankelijk kan worden verklaard (1). (1) De
rechtspraak van het Hof ligt aldus vast dat de procespartij die beweert houder te zijn van een
subjectief recht, ook al wordt dat recht betwist, de vereiste hoedanigheid heeft opdat zijn vordering
ontvankelijk kan worden verklaard en dat het onderzoek van het bestaan en de omvang van het
subjectief recht dat die partij aanvoert, geen verband houdt met de ontvankelijkheid maar met de
gegrondheid van de vordering (Cass. 29 oktober 2015, AR C.13.0374.N, AC 2015, nr. 632, met concl.
van advocaat-generaal Vandewal; Cass. 23 februari 2012, AR C.11.0259.N, AC 2012, nr. 130, met
concl. van advocaat-generaal Vandewal; Cass. 4 februari 2011, AR C.09.0420.N, AC 2011, nr. 103;
Cass. 16 november 2007, AR C.06.0144.F, AC 2007, nr. 558; Cass. 28 september 2007, AR
C.06.0180.F, AC 2007, nr. 441; Cass. 2 april 2004, AR C.02.0609.N, AC 2004, nr. 180; Cass. 26
februari 2004, AR C.01.0402.N, AC 2004, nr. 106).
Wanneer de verweerder tegen het middel een grond van niet-ontvankelijkheid aanvoert volgens
welke de redenen van het arrest waartegen het middel opkomt voldoende zouden zijn om de
vordering die het arrest niet-ontvankelijk verklaart, niet-gegrond te verklaren, verwerpt het Hof die
grond, aangezien het Hof, dat weliswaar bevoegd is om een foutieve reden van de bestreden
beslissing te vervangen door een rechtsgrond waarmee die beslissing naar recht wordt
verantwoord, toch niet, zonder buiten zijn bevoegdheid te treden, die beslissing zelf kan wijzigen.
(Cass. 28 september 2007, AR C.06.0180.F, AC 2007, nr. 441).
Het besproken arrest weert een grond van niet-ontvankelijkheid waarin het niet werd verzocht over
te gaan tot een dergelijke “vervanging van dictum” maar wel, met verwijzing naar een arrest van 5
september 2014 (AR C.12.0275.N, AC 2014, nr. 493, met andersl. concl. van advocaat-generaal
Vandewal), om het derde onderdeel zonder belang te verklaren, zodra het hof van beroep, dat
overwoog dat de eiseres over geen enkel subjectief recht beschikte, ongeacht de gebruikte
bewoordingen, zijn beslissing om de vordering te verwerpen, naar recht had verantwoord.
In mijn conclusie vóór het arrest C.13.0358.F van 5 maart 2015 (Pas. 2015, nr. 161) heb ik eraan
herinnerd dat het begrip belang, in cassatie-aangelegenheden, een tweevoudige betekenis heeft.
Naast het subjectieve belang bij de cassatie, waarvan de maatstaf bestaat in de grief die de
bestreden beslissing aan de eiser in cassatie oplegt, en die zowel op de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep als van het middel betrekking kan hebben, wordt onder objectief belang, dat enkel
de ontvankelijkheid van het middel betreft, verstaan de vraag of het middel al dan niet tot cassatie
kan leiden.
In die betekenis is een middel « dénué d’intérêt lorsque la Cour constate que, pour une raison ou
une autre, il critique des motifs de la décision attaquée peut-être erronés mais qui n’ont
aucunement influencé la légalité de son dispositif, celui-ci étant soutenu ou susceptible d’être
soutenu par un autre motif exprimé par la décision elle-même ou susceptible d’être déduit des
constatations de fait qu’elle comporte » (Ph. Gérard, « le moyen qui, fût-il fondé, ne peut entraîner
la cassation de la décision attaquée, est irrecevable à défaut d’intérêt », noot onder Cass. 17 juni
2011, Rev. crit. jur. b., 2012, nr. 1, p. 453). Zoals Philippe Gérard preciseert (not. cit., nr. 1, p. 454), «
les principales applications de ces principes dans la jurisprudence de la Cour sont la substitution de
motifs et la surabondance du motif critiqué ».
Daaruit volgt dat het feit dat het middel niet tot cassatie kan leiden, anders gezegd het gebrek aan
belang ervan, slechts kan worden afgeleid uit overwegingen die intrinsiek zijn aan de bestreden
beslissing zelf.
Inzonderheid kan dat gebrek aan belang van het middel niet worden beoordeeld op grond van de
beslissing die de rechter op verwijzing zal nemen (supra Cass. 5 maart 2015).
Uit de omstandigheid dat de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, het door de eiser
aangevoerde subjectief recht als onbestaande heeft aangemerkt, kan niet worden afgeleid dat de
rechter op verwijzing gewoonweg de beslissing die de vordering niet-ontvankelijk verklaart, kan
vervangen door een beslissing die ze niet-gegrond verklaart. Dit zou neerkomen op een miskenning
van de beginselen die zowel de omvang van cassatie als de bevoegdheden van de rechter op
verwijzing betreffen en volgens welke die rechter zich niet ertoe mag beperken de fout te herstellen
van de rechter wiens beslissing vernietigd werd, maar, doordat hij in diens plaats is getreden,
binnen de perken waarin de zaak bij hem aanhangig is, een volledige beslissing moet nemen (zie
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mijn voornoemde conclusie, p. 573, en noot 4).
Het bestreden arrest, dat steunt op redenen volgens welke het door de eiser aangevoerde recht
niet zou bestaan, heeft te dezen de vordering van die partij niet-ontvankelijk verklaard omdat zij
niet de hoedanigheid had om die vordering in te stellen.
De grond van niet-ontvankelijkheid voerde niet aan dat die beslissing geschraagd was door een
andere, niet-bekritiseerde reden van de bestreden beslissing en evenmin dat er grond tot
vervanging van redenen zou hebben bestaan.
Het middel kwam op tegen de wettigheid van het beschikkend gedeelte van de bestreden beslissing
ten aanzien van de redenen ervan.
Heel terecht werpt het besproken arrest tegen de grond van niet-ontvankelijkheid op dat het
middel tot cassatie kan leiden doordat het kritiek uitoefent op de redenen die het beschikkend
gedeelte schragen van de bestreden beslissing waartegen het gericht is.
Sinds het voornoemde arrest van 5 september 2014 werd gewezen, heeft een arrest van 29 oktober
2015 (AC 2015, nr. 632) in dezelfde bewoordingen als het besproken arrest uitspraak gedaan over
de gegrondheid van een soortgelijk middel.
De rechtspraak die in dat arrest wordt bekrachtigd, kan dus blijkbaar als vaste rechtspraak worden
aangemerkt.
Th.W.
- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek
26 januari 2017

C.2016.0291.F

AC nr. ...

- Niet-ontvankelijkheid oorspronkelijke vordering - Gewijzigde of uitgebreide vordering - Taak
van de rechter
De niet-ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering staat er niet aan in de weg dat de rechter
voor wie een gewijzigde of uitgebreide vordering aanhangig is, zich over alle punten van die
vordering dient uit te spreken.
- Artt. 807 en 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek
25 november 2016

C.2016.0109.N

AC nr. ...

- Handels- of ambachtsonderneming - Kruispuntbank - Registratie - Inschrijving - Vordering in
rechte - Ontvankelijkheid - Onderscheid - Rechtsvordering - Akte van verdediging
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
2 januari 2017

C.2011.0724.F

AC nr. ...

VREEMDE WET
- Scheiding van tafel en bed - Uitgesproken in Belgïe - Erkenning in Nederland - Nederlandse
vormvereisten - Brussel IIbis-verordening - Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in
huwelijkszaken - Toepassing
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De in artikel 1:173 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek bepaalde regel dat de scheiding van tafel
en bed tot stand komt door de inschrijving van de beslissing in het huwelijksgoederenregister,
aangewezen in artikel 116, en dat de beschikking haar kracht verliest indien het verzoek tot
inschrijving niet is gedaan uiterlijk zes maanden na de dag waarop de beschikking in kracht van
gewijsde is getreden, is te aanzien als een procedure in de zin van artikel 21 Brussel IIbisVerordening die niet kan worden vereist voor de erkenning van een in een andere lidstaat gegeven
beslissing inzake scheiding van tafel en bed (1). (1) Art. 21 Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de
Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van
beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1347/2000, afgekort “Brussel IIbis-Verordening”.
- Art. 21 EG-Verordening nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid
18 november 2016

C.2016.0059.N

AC nr. ...

VREEMDELINGEN
- Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van vrijheidsberoving - Beroep bij
de rechterlijke macht - Onderzoeksgerechten - Voorwerp en omvang van het toezicht
Het wettigheidstoezicht door het onderzoeksgerecht heeft betrekking op de formele geldigheid van
de akte, met name op de motivering en de overeenstemming ervan met zowel de internationale
rechtsregels met rechtstreekse werking in de nationale rechtsorde, als met de Vreemdelingenwet;
het toezicht houdt eveneens in dat de werkelijke toedracht en de correctheid van de door de
administratieve overheid aangevoerde feiten worden nagegaan; de rechter onderzoekt daarbij of
de beslissing op een motivering steunt die door geen enkele kennelijke beoordelingsfout of dwaling
omtrent de feiten is aangetast (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 71 en 72 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen
30 november 2016

P.2016.1114.F

AC nr. ...

- Vrijheidsberoving - Verlenging - Beroep bij de rechterlijke macht - Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Tussentijdse nieuwe beslissing tot verlenging
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
11 januari 2017

P.2016.1313.F

AC nr. ...

- Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van vrijheidsberoving - Beroep bij
de rechterlijke macht - Onderzoeksgerechten - Wettigheidstoezicht - Gevolg - In aanmerking
nemen van nieuwe stukken
Wegens het beperkte toezicht van de onderzoeksgerechten kunnen zij geen element in aanmerking
nemen dat zich voordeed na het bevel om het grondgebied te verlaten met de beslissing tot
vasthouding in een welbepaalde plaats, tenzij dat element aan het licht zou brengen dat die
maatregelen aangetast waren door een onwettigheid op het tijdstip dat zij genomen werden (1). (1)
Zie concl. OM.
- Artt. 71 en 72 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen
30 november 2016

P.2016.1114.F

AC nr. ...
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- Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van vrijheidsberoving - Beroep bij
de rechterlijke macht - Onderzoeksgerechten - Omvang van het toezicht
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 november 2016

P.2016.1114.F

AC nr. ...

- Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van vrijheidsberoving - Beroep bij
de rechterlijke macht - Onderzoeksgerechten - Territoriale bevoegdheid
Krachtens artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet kan de vreemdeling die het voorwerp is van een
maatregel van vrijheidsberoving, tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer
te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van
de plaats waar hij werd aangetroffen; de plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen in de zin
van die bepaling, is niet de plaats waar hij vrijwillig naartoe gegaan is na een oproeping door de
Dienst Vreemdelingenzaken, die hem bij die gelegenheid een vasthoudingsmaatregel ter kennis
brengt (1). (1) Zie concl. OM.

30 november 2016

P.2016.1140.F

AC nr. ...

- Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van vrijheidsberoving - Beroep bij
de rechterlijke macht - Onderzoeksgerechten - Territoriale bevoegdheid
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 november 2016

P.2016.1140.F

AC nr. ...

- Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet-handhaving van de vrijheidsberoving - Vrijlating door
de administratie - Verval van de titel - Cassatie
Noch artikel 7 noch enig ander artikel Vreemdelingenwet machtigen de administratie om, nadat ze
een maatregel tot vasthouding heeft opgeheven, de tenuitvoerlegging ervan te hervatten omdat die
maatregel op de dag van vrijlating nog niet was afgelopen; de vernietiging van de invrijheidstelling
van de verweerder bezorgt de Staat de titel niet terug tot het verval waarmee hij zelf heeft
ingestemd.
7 december 2016

P.2016.1183.F

AC nr. ...

- Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet-handhaving van de vrijheidsberoving - Vrijlating Cassatieberoep van de Staat - Geen bestaansreden
Het cassatieberoep tegen het arrest dat de invrijheidstelling beveelt van de vreemdeling heeft geen
bestaansreden meer wanneer de Staat een einde maakt aan de vasthoudingsmaatregel (1). (1) Zie
Cass. 17 juni 2009, AR P.09.0841.F, AC 2009, nr. 413: “Uit een brief van de Dienst
Vreemdelingenzaken van 29 mei 2009 blijkt dat de ten aanzien van de verweerder genomen
vrijheidsberovende maatregel op 19 mei 2009 verviel, datum waarop de voormelde overheid een
einde heeft gemaakt aan de opsluiting die met toepassing van artikel 7, tweede en derde lid,
Vreemdelingenwet was bevolen. Het cassatieberoep heeft bijgevolg geen bestaansreden meer”.
- Art. 7 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen
7 december 2016

P.2016.1183.F

AC nr. ...

- Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van vrijheidsberoving - Beroep bij
de rechterlijke macht - Onderzoeksgerechten - Voorwerp en omvang van het toezicht
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Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

30 november 2016

P.2016.1114.F

AC nr. ...

- Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van vrijheidsberoving - Beroep bij
de rechterlijke macht - Onderzoeksgerechten - Omvang van het toezicht
Krachtens artikel 72, tweede lid, Vreemdelingenwet onderzoeken de onderzoeksgerechten of de
maatregelen van vrijheidsberoving en tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming
zijn met de wet zonder zich te mogen uitspreken over hun gepastheid; artikel 237, derde lid,
Strafwetboek en het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten verbieden het
onderzoeksgerecht om de maatregel op zijn verdienste, relevantie of doeltreffendheid te
beoordelen (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 71 en 72 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen
30 november 2016

P.2016.1114.F

AC nr. ...

- Vrijheidsberoving - Verlenging - Beroep bij de rechterlijke macht - Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Tussentijdse nieuwe beslissing tot verlenging
Wanneer de minister, met toepassing van artikel 7, derde, zesde en achtste lid, Vreemdelingenwet,
de maatregel van vrijheidsberoving van een vreemdeling verlengt en de wettigheid van die
beslissing door de raadkamer werd bevestigd overeenkomstig artikel 74 van die wet, betekent dit
niet dat het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak
doet over de wettigheid van een vroegere beslissing tot verlenging van de vrijheidsberoving geen
bestaansreden meer heeft (impliciet) (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr …
- Artt. 7, derde, vijfde, zesde en achtste lid, 71 en 74 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
11 januari 2017

P.2016.1313.F

AC nr. ...

- Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Maatregel van vrijheidsberoving - Beroep bij
de rechterlijke macht - Onderzoeksgerechten - Wettigheidstoezicht - Gevolg - In aanmerking
nemen van nieuwe stukken
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

30 november 2016

P.2016.1114.F

AC nr. ...

WEGVERKEER
WEGVERKEERSWET
Wetsbepalingen - Art. 49 - Artikel 49/1 - Niet-teruggave van het rijbewijs na een verval van het
recht tot sturen - Verzet tegen de veroordeling tot verval van het recht tot sturen - Vonnis
verklaart het verzet ontvankelijk - Hoger beroep
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De overtreding die bij artikel 49/1 Wegverkeerswet wordt bestraft, veronderstelt dat de
veroordeling tot verval van het recht tot sturen kracht van gewijsde heeft gekregen; het
ontvankelijk verklaarde verzet brengt van rechtswege vernietiging met zich mee van het
verstekvonnis en plaatst de verzetdoende partij in dezelfde toestand alsof de beslissing niet was
uitgesproken; het hoger beroep tegen een vonnis dat het verzet ontvankelijk verklaart, laat die
beslissing onaangeroerd tot de eventuele hervorming ervan door de appelrechter (1). (1) Zie concl.
OM in Pas. 2016, nr. …; zie ook Cass. 26 april 2016, AR P.14.1580.N, AC 2016, zie datum (2de
middel): “De uitvoering van een verstekvonnis dat na afloop van de gewone verzettermijn kracht
van gewijsde heeft gekregen, wordt voortgezet nadat het verzet niet-ontvankelijk werd verklaard;
wanneer het bij het verstekvonnis uitgesproken verval van het recht tot sturen wordt uitgevoerd,
moet de veroordeelde niet opnieuw worden uitgenodigd om zijn rijbewijs in te leveren.”
(Samenvatting) .

7 december 2016

P.2016.0650.F

AC nr. ...

Wetsbepalingen - Art. 49 - Artikel 49/1 - Niet-teruggave van het rijbewijs na een verval van het
recht tot sturen - Verzet tegen de veroordeling tot verval van het recht tot sturen - Vonnis
verklaart het verzet ontvankelijk - Hoger beroep
Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.
7 december 2016

P.2016.0650.F

AC nr. ...

WERKLOOSHEID
RECHT OP UITKERING
Recht op uitkering - Wachtuitkeringen - Artikel 36, § 1, eerste lid, 2°, j), van het KB van 25
november 1991 - Voorwaarde - Plaats van de studie - Miskenning van het beginsel van gelijkheid
en non-discriminatie - Artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Toetsing door de rechter - Artikel 159
Grondwet - Gevolgen
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

12 december 2016

S.2014.0104.F

AC nr. ...

Recht op uitkering - Wachtuitkeringen - Artikel 36, § 1, eerste lid, 2°, j), van het KB van 25
november 1991 - Voorwaarde - Plaats van de studie - Miskenning van het beginsel van gelijkheid
en non-discriminatie - Artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Toetsing door de rechter - Artikel 159
Grondwet - Gevolgen
Het arrest leidt uit zijn vaststellingen af dat, de aanvrager van de inschakelingsuitkering niet voldeed
aan de voorwaarde betreffende de plaats van zijn studie, bepaald in de laatste zin van littera j) van
artikel 36; § 1, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, maar wel "een
werkelijke band vertoonde met de Belgische arbeidsmarkt, die veel sterker is dan diegene die hij
[kon] hebben met om het even welke andere buitenlandse arbeidsmarkt"; het besluit dat de in de
littera j) bepaalde voorwaarde vervuld is; het arrest, dat met die beweringen de voorwaarde
betreffende de plaats van de studie enkel in die mate weert dat het ze, met de in het eerste
onderdeel tevergeefs bekritiseerde redenen, strijdig acht met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, past artikel 159 van de Grondwet juist toe.

12 december 2016

S.2014.0104.F

AC nr. ...
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Recht op uitkering - Conventioneel brugpensioen - Activiteit voor zichzelf - Mandaat - Bestuurder
van een handelsvennootschap - Toekenning van uitkering
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

12 december 2016

S.2013.0022.F

AC nr. ...

Recht op uitkering - Activiteit voor zichzelf - Mandaat - Bestuurder van een
handelsvennootschap - Toekenning van uitkering - Voorwaarde - Geen winstoogmerk
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
12 december 2016

S.2013.0022.F

AC nr. ...

Recht op uitkering - Conventioneel brugpensioen - Activiteit voor zichzelf - Mandaat - Bestuurder
van een handelsvennootschap - Toekenning van uitkering
Het arrest, dat niet naar recht beslist dat de activiteit van de aanvrager van de
werkloosheidsuitkeringen zonder winstoogmerk werd verricht, verantwoordt bijgevolg niet naar
recht zijn beslissing in te gaan op diens hoger beroep met toepassing van het koninklijk besluit van 7
december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van
conventioneel brugpensioen en van het ministerieel besluit van 23 december 1992 houdende niet
bezoldigde activiteiten zonder loon en beroepsbezigheden toegestaan aan bruggepensioneerden
(1). (1) Zie de op tegenspraak genomen conclusie OM.
- Art. 45, eerste lid KB 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
- Art. 14 KB 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel
brugpensioen
12 december 2016

S.2013.0022.F

AC nr. ...

Recht op uitkering - Activiteit voor zichzelf - Mandaat - Bestuurder van een
handelsvennootschap - Toekenning van uitkering - Voorwaarde - Geen winstoogmerk
De uitoefening van het mandaat van bestuurder van een handelsvennootschap vormt een activiteit
verricht voor zichzelf in de zin van artikel 45, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 25
november 1991; de omstandigheid dat deze geen inkomsten oplevert volstaat niet om uit te sluiten
dat die activiteit met een winstoogmerk verricht wordt (1). (1) Zie de op tegenspraak genomen
conclusie OM.

12 december 2016

S.2013.0022.F

AC nr. ...

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN
UITLEGGING
Uitlegging - Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen - Artikel 156 - Draagwijdte - Wet
Economische Mededinging - Artikel 88, § 1
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Artikel 156 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen is een uitleggende bepaling in
zoverre zij de inhoud van artikel 88, § 1, Wet Economische Mededinging verduidelijkt; bijgevolg
wordt voornoemd artikel 88, § 1 geacht steeds de betekenis te hebben gehad die door voornoemd
artikel 156 wordt vastgesteld (1). (1) Over de werking van de uitleggingswet, zie met name Cass. 7
april 2016, AR F.14.0097.N, AC 2016, nr…; Cass. 19 mei 2014, AR C.13.0310.N, AC 2014, nr. 355 en
Cass. 4 november 1996 (voltallige zitting), AR S.96.0028.F, AC 1996, nr. 412 met noot en concl. van
advocaat-generaal Leclercq.
- Art. 88, § 1 Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006
- Art. 156 Wet 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen
15 december 2016

C.2014.0003.F

AC nr. ...

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
Werking in de tijd en in de ruimte - Toepassing in de tijd - Ziekte- en invaliditeitsverzekering Arbeidsongeschiktheid - Niet-toegestane arbeid - Proces-verbaal van vaststelling - Beslissing tot
terguvordering van de ontvangen uitkeringen - Aard - Draagwijdte - Gevolg op de toepasselijke
wet
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
2 januari 2017

S.2015.0018.F

AC nr. ...

Werking in de tijd en in de ruimte - Toepassing in de tijd - Draagwijdte - Beginselen
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
2 januari 2017

S.2015.0018.F

AC nr. ...

Werking in de tijd en in de ruimte - Toepassing in de tijd - Draagwijdte - Beginselen
Een nieuwe wet is niet enkel van toepassing op situaties die ontstaan vanaf de inwerkingtreding van
die wet maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder het stelsel van de vorige wet ontstane
situaties die zich voordoen of die aanhouden onder de gelding van de nieuwe wet, voor zover die
toepassing de onweerlegbaar vastgestelde rechten niet aantast (1). (1) Zie concl. OM in Pas 2017, nr
…

2 januari 2017

S.2015.0018.F

AC nr. ...

Werking in de tijd en in de ruimte - Toepassing in de tijd - Ziekte- en invaliditeitsverzekering Arbeidsongeschiktheid - Niet-toegestane arbeid - Proces-verbaal van vaststelling - Beslissing tot
terguvordering van de ontvangen uitkeringen - Aard - Draagwijdte - Gevolg op de toepasselijke
wet
Het proces-verbaal van de dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering dat vaststelt dat een sociaal verzekerde die uitkeringen geniet, een
arbeid heeft verricht zonder de in artikel 101, §2, van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 bedoelde toelating, en
de beslissing van de verzekeringsinstelling die de gevolgen afleidt van die arbeid op het recht van de
sociaal verzekerde op de uitkeringen en de terugvordering beveelt van de onterecht uitbetaalde
uitkeringen, waardoor die instellingen van sociale zekerheid de relevante wettelijke bepalingen
toepassen op de niet-toegestane arbeid, vormen niet de gevolgen van die arbeid die zich kunnen
voordoen of die aanhouden nadat deze werd verricht (1). (1) Zie concl. OM in Pas 2017, nr …
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S.2015.0018.F

AC nr. ...

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Wettigheid van besluiten en verordeningen - Wachtuitkeringen - Artikel 36, § 1, eerste lid, 2°, j),
van het KB van 25 november 1991 - Voorwaarde - Plaats van de studie - Miskenning van het
beginsel van gelijkheid en non-discriminatie - Artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Toetsing door
de rechter - Artikel 159 Grondwet - Gevolgen
Het arrest leidt uit zijn vaststellingen af dat, de aanvrager van de inschakelingsuitkering niet voldeed
aan de voorwaarde betreffende de plaats van zijn studie, bepaald in de laatste zin van littera j) van
artikel 36; § 1, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, maar wel "een
werkelijke band vertoonde met de Belgische arbeidsmarkt, die veel sterker is dan diegene die hij
[kon] hebben met om het even welke andere buitenlandse arbeidsmarkt"; het besluit dat de in de
littera j) bepaalde voorwaarde vervuld is; het arrest, dat met die beweringen de voorwaarde
betreffende de plaats van de studie enkel in die mate weert dat het ze, met de in het eerste
onderdeel tevergeefs bekritiseerde redenen, strijdig acht met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, past artikel 159 van de Grondwet juist toe.

12 december 2016

S.2014.0104.F

AC nr. ...

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Wachtuitkeringen - Artikel 36, § 1, eerste lid, 2°, j),
van het KB van 25 november 1991 - Voorwaarde - Plaats van de studie - Miskenning van het
beginsel van gelijkheid en non-discriminatie - Artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Toetsing door
de rechter - Artikel 159 Grondwet - Gevolgen
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

12 december 2016

S.2014.0104.F

AC nr. ...

WRAKING
- Verzoek tot wraking van een deskundige - Verhoor van de partijen en van de deskundige in
raadkamer - Aard van de wettelijke bepaling
Het verzoek tot wraking van de deskundige wordt doelloos, wanneer deze van zijn opdracht is
ontheven doordat hij zijn verslag heeft neergelegd.
- Art. 963, § 2 Gerechtelijk Wetboek
26 januari 2017

C.2016.0062.F

AC nr. ...

- Verzoek tot wraking van een deskundige - Verhoor van de partijen en van de deskundige in
raadkamer - Aard van de wettelijke bepaling
De bepaling volgens welke de rechter, wanneer de deskundige de wraking betwist, uitspraak doet
nadat hij de partijen en de deskundige in raadkamer heeft gehoord, raakt de openbare orde niet en
is evenmin van dwingend recht.
- Art. 971, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
26 januari 2017

C.2016.0062.F

AC nr. ...
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- Burgerlijke zaken - Onpartijdigheid van een gerecht wegens de samenstelling ervan - Nieuw
middel - Ontvankelijkheid
Het middel dat de onpartijdigheid van een gerecht betwist vanwege de samenstelling ervan kan
voor het eerst in de cassatieaanleg worden aangevoerd wanneer het steunt op een regel die,
doordat hij de objectieve vereisten van de rechterlijke organisatie betreft, essentieel is voor de
rechtsbedeling (1). (1) Zie concl. OM.

24 november 2016

C.2013.0455.F

AC nr. ...

- Burgerlijke zaken - Onpartijdigheid van een rechter wegens zijn persoonlijke toestand - Nieuw
middel - Ontvankelijkheid
Het middel dat het daarin aangevoerde gebrek aan onpartijdigheid afleidt uit de persoonlijke
toestand, jegens de partijen of een van hen, van een rechter die de bestreden beslissing heeft
gewezen, kan niet voor het eerst in de cassatieaanleg worden aangevoerd (1). (1) Zie concl. OM.
24 november 2016

C.2013.0455.F

AC nr. ...

- Burgerlijke zaken - Onpartijdigheid van een gerecht wegens de samenstelling ervan - Nieuw
middel - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.

24 november 2016

C.2013.0455.F

AC nr. ...

- Burgerlijke zaken - Onpartijdigheid van een rechter wegens zijn persoonlijke toestand - Nieuw
middel - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.

24 november 2016

C.2013.0455.F

AC nr. ...

ZEEVERVOER [ZIE: 396 SCHIP. SCHEEPVAART]
- Goederenvervoer - Rivier- en zeevervoer - Aflevering van de goederen - Schadevergoeding Cognossementhouder
Uit artikel 89 Zeevaartwet volgt dat enkel de regelmatige houder van het cognossement het recht
heeft op aflevering van de goederen en op het recht op schadevergoeding voor verlies en averij dat
hieruit voortvloeit, zonder dat hij het bestaan van schade in het eigen vermogen dient te bewijzen;
de uitgifte van het cognossement staat eraan in de weg dat de afzender op grond van de
onderliggende rechtsverhouding met de zeevervoerder deze rechten uitoefent, behoudens
overdracht van schuldvordering of indeplaatsstelling.

23 januari 2017

C.2016.0247.N

AC nr. ...

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
75/ 76
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Arbeidsongeschiktheid - Toepassing van de wet in de tijd - Arbeidsongeschiktheid - Niettoegestane arbeid - Proces-verbaal van vaststelling - Beslissing tot terguvordering van de
ontvangen uitkeringen - Aard - Draagwijdte - Gevolg op de toepasselijke wet
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
2 januari 2017

S.2015.0018.F

AC nr. ...

Arbeidsongeschiktheid - Toepassing van de wet in de tijd - Arbeidsongeschiktheid - Niettoegestane arbeid - Proces-verbaal van vaststelling - Beslissing tot terguvordering van de
ontvangen uitkeringen - Aard - Draagwijdte - Gevolg op de toepasselijke wet
Het proces-verbaal van de dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering dat vaststelt dat een sociaal verzekerde die uitkeringen geniet, een
arbeid heeft verricht zonder de in artikel 101, §2, van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 bedoelde toelating, en
de beslissing van de verzekeringsinstelling die de gevolgen afleidt van die arbeid op het recht van de
sociaal verzekerde op de uitkeringen en de terugvordering beveelt van de onterecht uitbetaalde
uitkeringen, waardoor die instellingen van sociale zekerheid de relevante wettelijke bepalingen
toepassen op de niet-toegestane arbeid, vormen niet de gevolgen van die arbeid die zich kunnen
voordoen of die aanhouden nadat deze werd verricht (1). (1) Zie concl. OM in Pas 2017, nr …

2 januari 2017

S.2015.0018.F

AC nr. ...

76/ 76

