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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID
Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder - Vergoedingsplicht
Iemand is slechts tot vergoeding van een abnormale burenhinder gehouden, indien die hinder is
veroorzaakt door een daad, een verzuim of een gedraging die hem kan worden toegerekend (1). (1)
Cass. 4 mei 2012, AR C.10.0080.F, AC 2012, nr. 276.
- Art. 544 Burgerlijk Wetboek
16 februari 2017

C.2016.0115.F

AC nr. ...

DAAD
Daad - Fout - Wets- of verordeningsbepaling - Materiële overtreding - Moreel bestanddeel
Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.
9 februari 2017

C.2013.0143.F

AC nr. ...

Daad - Fout - Wets- of verordeningsbepaling - Materiële overtreding - Moreel bestanddeel
De materiële overtreding van een wets- of verordeningsbepaling maakt op zichzelf een fout uit die
leidt tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de dader, mits die overtreding willens en wetens
is begaan; de dader van de fout hoeft zich niet bewust te zijn van het feit dat hij een fout begaat en
hoeft evenmin de wil te hebben er een te begaan (1). (1) Zie andersluidende. concl. OM in Pas.
2017, nr. …
- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek
9 februari 2017

C.2013.0143.F

AC nr. ...

Daad - Fout - Administratieve overheid
De fout van de administratieve overheid die haar aansprakelijkheid op grond van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in het gedrang kan brengen, bestaat in een gedraging die ofwel
neerkomt op een verkeerd optreden dat beoordeeld moet worden volgens de maatstaf van een
normaal zorgvuldige en voorzichtige overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel,
behoudens onoverkomelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond, een miskenning inhoudt
van een nationaalrechtelijke norm of van een norm van een internationaal verdrag met
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, die deze overheid verplicht iets op een bepaalde
manier niet te doen of wel te doen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. … .
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
9 februari 2017

C.2013.0528.F

AC nr. ...

Daad - Fout - Administratieve overheid
Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.
9 februari 2017

C.2013.0528.F

AC nr. ...
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- Wettelijk vaderschap van de echtgenoot van de moeder - Geen bezit van staat Rechtsvordering tot onderzoek van vaderschap van een andere man dan de echtgenoot Ontvankelijkheid - Voorwaarde - Zwak vermoeden van vaderschap - Artikel 22 Grondwet
Artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek schendt artikel 22 van de Grondwet, op grond dat het
absolute karakter van de voorwaarde zich te bevinden in één van de in artikel 320 van dat wetboek
bedoelde gevallen, dat tot gevolg heeft dat de wetgever buiten die gevallen het wettelijk
vermoeden van vaderschap heeft laten prevaleren op de biologische werkelijkheid, zonder aan de
rechter de bevoegdheid te laten om rekening te houden met de vaststaande feiten en met de
belangen van alle betrokken partijen, een onevenredige aantasting van het recht op eerbiediging
van het privéleven vormt (1). (1) Artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, in de versie die van kracht
was vóór de opheffing ervan bij artikel 24 van de wet van 1 juli 2006.
- Art. 323 Burgerlijk Wetboek
16 maart 2017

C.2014.0103.F

AC nr. 207

- Wettelijk vaderschap van de echtgenoot van de moeder - Geen bezit van staat Rechtsvordering tot onderzoek van vaderschap van een andere man dan de echtgenoot Ontvankelijkheid - Voorwaarde - Zwak vermoeden van vaderschap - Artikel 22 Grondwet
Artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek schendt artikel 22 van de Grondwet, op grond dat het
absolute karakter van de voorwaarde zich te bevinden in één van de in artikel 320 van dat wetboek
bedoelde gevallen, dat tot gevolg heeft dat de wetgever buiten die gevallen het wettelijk
vermoeden van vaderschap heeft laten prevaleren op de biologische werkelijkheid, zonder aan de
rechter de bevoegdheid te laten om rekening te houden met de vaststaande feiten en met de
belangen van alle betrokken partijen, een onevenredige aantasting van het recht op eerbiediging
van het privéleven vormt (1). (1) Artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, in de versie die van kracht
was vóór de opheffing ervan bij artikel 24 van de wet van 1 juli 2006.
- Art. 323 Burgerlijk Wetboek
16 maart 2017

C.2014.0103.F

AC nr. ...

AMBTENAAR
ALGEMEEN
Algemeen - Ministerieel kabinet - Personeel - Benoeming - Ontslag
De leden van een ministerieel kabinet worden, met uitzondering van de kabinetschef en de adjunctkabinetschefs, door de minister benoemd en ontslagen.
- Art. 4 KB 4 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en
betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het <kabinet> van een lid van een Regering of
van een College van een Gemeenschap of een Ge
2 februari 2017

C.2014.0421.F

AC nr. ...

Algemeen - Ministerieel kabinet - Personeel - Ontslag - Nietigverklaring - Herstel in de functie
Aangezien de door de leden van de ministeriële kabinetten uitgeoefende functie in essentie tijdelijk
is, niet georganiseerd is volgens een loopbaanstelsel en steunt op het persoonlijk vertrouwen tussen
het personeelslid van het kabinet en de minister, volgt dat het herstel van een personeelslid van een
ministerieel kabinet in zijn functie, t.g.v. de nietigverklaring door de Raad van State van de beslissing
die zijn benoeming beëindigt, niet mogelijk is wanneer de minister niet langer in functie is.
- Artt. 15 tot 39 en 70 tot 76 KB 2 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel
2 februari 2017

C.2014.0421.F

AC nr. ...
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Algemeen - Ministerieel kabinet - Personeel - Rechtspositie
De rechtspositie van de personeelsleden van een ministerieel kabinet is van statutaire aard en de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is daarop niet van toepassing.
- Art. 7 KB 4 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en
betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het <kabinet> van een lid van een Regering of
van een College van een Gemeenschap of een Ge
2 februari 2017

C.2014.0421.F

AC nr. ...

ARBEIDSONGEVAL
RECHTSPLEGING
Rechtspleging - Verjaring - Stuiting - Dagvaarding in rechte - Stuitende kracht
Uit artikel 70 Arbeidsongevallenwet volgt niet dat elke rechtsvordering tot betaling die gegrond is
op een arbeidsongeval, ongeacht haar voorwerp, ertoe zou strekken de verjaring van een vordering
met dezelfde rechtsgrond maar met een ander voorwerp te stuiten (1). (1) Cass. 8 mei 2006, AR
S.05.0005.F, AC 2006, nr. 259.
6 februari 2017

S.2015.0136.N

AC nr. ...

ARBEIDSOVEREENKOMST
ALGEMEEN
Algemeen - Sociale zekerheid - Werknemers - Onderwerping - Wet van 27 juni 1969 - Subjectief
recht - Erkenning - Vordering van de werknemer - Termijn - Verjaring
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
27 februari 2017

S.2015.0130.F

AC nr. ...

Algemeen - Sociale zekerheid - Werknemers - Onderwerping - Wet van 27 juni 1969 - Subjectief
recht - Erkenning - Vordering van de werknemer - Termijn - Verjaring
De werknemer die onderworpen is aan de wet van 24 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, kan, tegenover de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zijn recht doen gelden op de erkenning van de toepassing van die
wet zodra de arbeidsovereenkomst ingaat en voor de volledige duur ervan; de vordering die dat
recht bekrachtigt verjaart, bij ontstentenis van een bijzondere bepaling, overeenkomstig artikel
2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, door verloop van tien jaar vanaf de dag waarop
de verplichting opeisbaar is (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr. ...
27 februari 2017

S.2015.0130.F

AC nr. ...

Algemeen - Sociale zekerheid - Werknemers - Onderwerping - Wet van 27 juni 1969 - Subjectief
recht - Erkenning - Vordering van de werknemer - Termijn - Verjaring - Stuiting
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Aangezien het subjectief recht op de erkenning van de toepassing van de wet van 27 juni tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders dag na dag opeisbaar is, stuit de door de werknemer aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid betekende dagvaarding de verjaring voor de tien jaren die eraan voorafgaan, zoals
voorgeschreven door artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr.
...
27 februari 2017

S.2015.0130.F

AC nr. ...

Algemeen - Sociale zekerheid - Werknemers - Onderwerping - Wet van 27 juni 1969 - Subjectief
recht - Erkenning - Vordering van de werknemer - Termijn - Verjaring - Stuiting
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
27 februari 2017

S.2015.0130.F

AC nr. ...

ALLERLEI
Allerlei - Huisarbeid - Kosten - Betaling - Vergoeding - Terugbetaling - Bewijs - Bewijslast
De vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de huisarbeid, geregeld door de artikelen
119.3, 1°, 119.4, §2, 4°, en 119.6, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, is verschuldigd aan de werknemers die, zoals artikel 119.1, §1 bepaalt,
tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een werkgever, in hun woonplaats of op elke
andere door hen gekozen plaats; die bepalingen ontslaan de werknemer die de terugbetaling van
zijn kosten vraagt niet van de verplichting de uitvoering van de door hem aangehaalde huisarbeid te
bewijzen; de werkgever moet daarentegen bewijzen dat de werknemer zijn huisarbeid niet had
uitgevoerd wanneer hij dat feit aanvoert tot staving van zijn vordering om hem te veroordelen tot
de terugbetaling van de voor dat tijdvak betaalde vergoeding (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr.
...
- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek
- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek
- Artt. 119.1, §1, 119.3, 1°, 119.4, §2, 4°, en 119.6 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
27 februari 2017

S.2015.0134.F

AC nr. ...

Allerlei - Huisarbeid - Kosten - Betaling - Vergoeding - Terugbetaling - Bewijs - Bewijslast
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
27 februari 2017

S.2015.0134.F

AC nr. ...

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
- Dwangbevel - Nietigverklaring - Taak van de rechter
Conclusie van waarnemend procureur-generaal Thijs.
23 december 2016

F.2015.0083.N

AC nr. ...

- Dwangbevel - Nietigverklaring - Taak van de rechter
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Wanneer de belastingplichtige in een geschil betreffende de belasting over de toegevoegde waarde
niet alleen de nietigverklaring van het dwangbevel zoals bedoeld in artikel 85 Btw-wetboek vordert,
maar ook de terugbetaling van de door hem reeds betaalde sommen, moet de rechter die het
dwangbevel nietig verklaart oordelen over het bestaan van de btw-schuld, zodat hij de
terugbetaling van de btw-schuld niet kan bevelen zonder na te gaan of de belasting al dan niet
verschuldigd is. Nu de nietigverklaring van het dwangbevel niet impliceert dat de belasting
onverschuldigd werd betaald, dient de rechter hierbij rekening te houden met de door de partijen
aangevoerde gevolgen van de nietigverklaring van het dwangbevel, onder meer op het vlak van de
verjaring (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 85 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
23 december 2016

F.2015.0083.N

AC nr. ...

BEROEPSGEHEIM
- Strafzaken - Arts - Misdrijf in uitoefening van zijn beroep - Stukken die als bewijsmiddel in
aanmerking kunnen komen - Vertrouwelijk karakter
Wanneer een arts ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd in de uitoefening van zijn
beroep en desbetreffend strafvervolging wordt ingesteld, verliezen de stukken die als bewijsmiddel
van dat misdrijf in aanmerking kunnen komen, het vertrouwelijke karakter dat zij desgevallend
zouden kunnen bezitten en aldus beletten noch het beroepsgeheim noch het recht op eerbiediging
van het privéleven, de woning en de briefwisseling van die arts dat dergelijke stukken bij een
huiszoeking in beslag worden genomen en verder worden onderzocht; de eerbiediging van dit
geheim en die rechten vereist in dat geval wel dat een onafhankelijke waarnemer erop toeziet dat
geen afbreuk wordt gedaan aan de vertrouwelijkheid van onder het beroepsgeheim vallende
stukken in zoverre die niet in aanmerking lijken te komen als bewijsmiddel van het vervolgde
misdrijf (1). (1) Zie Cass. 24 mei 2005, AR P.05.0431.N, AC 2005, nr. 294; Cass. 11 januari 2012, AR
P.11.0846.F, AC 2012, nr. 22; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer,
2014, 295, nr. 589.
29 november 2016

P.2015.0704.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Huiszoeking - Arts - Misdrijf in uitoefening van zijn beroep - Stukken die als
bewijsmiddel in aanmerking kunnen komen - Vertrouwelijk karakter - Beslag
Wanneer een arts ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd in de uitoefening van zijn
beroep en desbetreffend strafvervolging wordt ingesteld, verliezen de stukken die als bewijsmiddel
van dat misdrijf in aanmerking kunnen komen, het vertrouwelijke karakter dat zij desgevallend
zouden kunnen bezitten en aldus beletten noch het beroepsgeheim noch het recht op eerbiediging
van het privéleven, de woning en de briefwisseling van die arts dat dergelijke stukken bij een
huiszoeking in beslag worden genomen en verder worden onderzocht; de eerbiediging van dit
geheim en die rechten vereist in dat geval wel dat een onafhankelijke waarnemer erop toeziet dat
geen afbreuk wordt gedaan aan de vertrouwelijkheid van onder het beroepsgeheim vallende
stukken in zoverre die niet in aanmerking lijken te komen als bewijsmiddel van het vervolgde
misdrijf (1). (1) Zie Cass. 24 mei 2005, AR P.05.0431.N, AC 2005, nr. 294; Cass. 11 januari 2012, AR
P.11.0846.F, AC 2012, nr. 22; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer,
2014, 295, nr. 589.
29 november 2016

P.2015.0704.N

AC nr. ...
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INTERNERING
Internering - Uitvoering - Uitvoeringsmodaliteiten - Artikel 54 Interneringswet - Spoedeisende en
eenzijdige procedure - Verzet - Aard van het rechtsmiddel
Het door artikel 54, § 5 en § 6, Interneringswet bedoelde verzet, dat uitsluitend kan worden
ingesteld door het openbaar ministerie en de advocaat van de geïnterneerde, komt niet op tegen
een vonnis bij verstek in die zin dat de bij de beslissing betrokken partijen afwezig zijn gebleven,
maar wel tegen een beschikking van de kamer voor de bescherming van de maatschappij die,
omwille van het spoedeisend karakter van de gevraagde uitvoeringsmodaliteiten, zonder
tegensprekelijk debat is genomen; dit verzet is geen verzet is in de zin van artikel 187 Wetboek van
Strafvordering (1). (1) Parl. St. Senaat 2013-14, nr 5-2001/4, 4.
- Art. 54, §§ 5 en 6 Wet 5 mei 2014 betreffende de internering
27 december 2016

P.2016.1223.N

AC nr. ...

Internering - Uitvoering - Uitvoeringsmodaliteiten - Artikel 54 Interneringswet - Spoedeisende en
eenzijdige procedure - Verzet - Vorm
Uit de tekst van artikel 54 Interneringswet, de doelstelling ervan en de algemene economie van de
regeling volgt dat het door artikel 54, § 5 en § 6, Interneringswet bedoelde verzet een rechtsmiddel
sui generis is, dat uitsluitend door het afleggen van een verklaring op de griffie van de
strafuitvoeringsrechtbank door het openbaar ministerie of de advocaat van de geïnterneerde kan
worden aangetekend.
- Art. 54, §§ 5 en 6 Wet 5 mei 2014 betreffende de internering
27 december 2016

P.2016.1223.N

AC nr. ...

UITVOERINGSMODALITEITEN INTERNERING
Uitvoeringsmodaliteiten internering - Definitieve invrijheidstelling op voorwaarde van een
proeftermijn - Artikelen 5.4 en 13 EVRM - Verenigbaarheid
Krachtens artikel 66 Interneringswet, dat op grond van artikel 134 van die wet van toepassing is op
alle lopende zaken, is de definitieve invrijheidstelling van een geïnterneerde in de regel
onderworpen aan het doorlopen van een proeftermijn; die voorwaarde houdt niet in dat de
geïnterneerde geen toegang tot de rechter heeft of niet beschikt over een daadwerkelijk
rechtsmiddel, zoals vereist door respectievelijk artikel 5.4 en 13 EVRM.
- Artt. 66 en 134 Wet 5 mei 2014 betreffende de internering
- Artt. 5.4 en 13 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
21 februari 2017

P.2017.0124.N

AC nr. ...

Uitvoeringsmodaliteiten internering - Artikel 82 Interneringswet - Draagwijdte
Artikel 82 Interneringswet regelt enkel de bij de toepassing van de Interneringswet te volgen
procedure en heeft niet tot gevolg dat artikel 7.1 EVRM en artikel 2 Strafwetboek van toepassing
zijn op beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank over de definitieve invrijheidstelling van een
geïnterneerde.
- Art. 82 Wet 5 mei 2014 betreffende de internering
- Art. 2 Strafwetboek
- Art. 7.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
21 februari 2017

P.2017.0124.N

AC nr. ...
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Uitvoeringsmodaliteiten internering - Beslissing over de definitieve invrijheidstelling Voorwaarden - Beoordeling - Criteria
De beoordeling van de geestestoestand van de geïnterneerde en zijn daaruit voortvloeiende
maatschappelijke gevaarlijkheid gebeurt niet louter aan de hand van het feit waarvoor hij werd
geïnterneerd, maar ook aan de hand van een geheel van risicofactoren die aan het oordeel van de
kamer voor de bescherming van de maatschappij zijn onderworpen.
- Art. 66, b Wet 5 mei 2014 betreffende de internering
21 februari 2017

P.2017.0124.N

AC nr. ...

Uitvoeringsmodaliteiten internering - Beslissing over de definitieve invrijheidstelling - Artikel 7.1,
E.V.R.M. - Toepasselijkheid
Artikel 82 Interneringswet regelt enkel de bij de toepassing van de Interneringswet te volgen
procedure en heeft niet tot gevolg dat artikel 7.1 EVRM en artikel 2 Strafwetboek van toepassing
zijn op beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank over de definitieve invrijheidstelling van een
geïnterneerde.
- Art. 82 Wet 5 mei 2014 betreffende de internering
- Art. 2 Strafwetboek
- Art. 7.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
21 februari 2017

P.2017.0124.N

AC nr. ...

Uitvoeringsmodaliteiten internering - Definitief opgelegde interneringsmaatregel - Wetswijziging
tijdens de uitvoeringsfase - Feiten niet meer vatbaar voor internering - Gevolg - Bestaanbaarheid
met artikel 5.1 EVRM
Artikel 5.1 EVRM belet niet dat een interneringmaatregel die is opgelegd bij een in kracht van
gewijsde getreden beslissing, definitief is en vanaf dan aanleiding geeft tot een uitvoeringsfase
waarop niet dezelfde regels van toepassing zijn als deze die gelden voor het opleggen van die
maatregel; die bepaling heeft dan ook niet tot gevolg dat een definitief opgelegde
interneringsmaatregel niet meer rechtmatig of wettelijk opgelegd is omdat de wet tijdens de
uitvoeringsfase wijzigt, waardoor die maatregel in de toekomst niet meer kan worden opgelegd
voor het feit waarvoor de betrokkene reeds geïnterneerd is.
21 februari 2017

P.2017.0124.N

AC nr. ...

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN
Algemeen - Gekozen woonplaats - In België gedomicilieerde geadresseerde
Volgens artikel 39, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek mag de betekening, wanneer de geadresseerde
bij een lasthebber woonplaats heeft gekozen, aan die woonplaats geschieden; die bepaling legt niet
de verplichting op om de betekening te doen aan de bij een lasthebber gekozen woonplaats
wanneer de geadresseerde in België is gedomicilieerd (1). (1) Cass. 26 februari 2010, AR
F.09.0021.F, AC 2010, nr. 136; Zie: Cass. 12 januari 2012, AR C.10.0639.N, AC 2012, nr. 30 en Cass.
10 mei 2012 AR C.11.0559.N, AC 2012, nr. 294.
- Art. 39, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
21 februari 2017

P.2016.1079.N

AC nr. ...
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EXPLOOT
Exploot - Op straffe van nietigheid voorgeschreven vermeldingen - Instrumenterende
plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder - Verzuim of onregelmatigheid - Omstandigheden - Niet
schadelijk voor de belangen van de partij
Hoewel de vermelding van de naam en voornaam van de instrumenterende plaatsvervangend
gerechtsdeurwaarder krachtens artikel 43, 5°, Gerechtelijk Wetboek, op straffe van nietigheid is
voorgeschreven, kan die nietigheid, omdat het verzuim of de onregelmatigheid die wordt
aangeklaagd niet wordt vermeld in artikel 862, § 1, van dat wetboek, enkel worden uitgesproken
wanneer dat verzuim of die onregelmatigheid, zoals vereist door artikel 861 van dat wetboek, de
belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt; de onregelmatigheid betreffende de
vermelding van de identiteit van de ministerieel ambtenaar die een rechterlijke beslissing betekent,
die de mogelijkheden van beroep van de partij aan wie de akte wordt betekend niet in het gedrang
brengt, kan haar belangen niet schaden (1). (1) Zie Cass. 30 november 1981, AC 1981-82, nr. 213,
gewezen onder vigeur van art. 862 Gerechtelijk Wetboek, vóór de wijziging ervan door art. 34 Wet 3
augustus 1992.
- Artt. 43, 5°, 861 en 862, § 1 Gerechtelijk Wetboek
9 februari 2017

F.2014.0208.F

AC nr. ...

Exploot - Betekening aan de maatschappelijke zetel van een partij - Betekening aan de persoon Onmogelijkheid - Geen vermelding - Verplichting
Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat het exploot, dat aan de maatschappelijke zetel van een
partij werd betekend overeenkomstig artikel 35 Gerechtelijk Wetboek, vermeldt dat de betekening
niet aan de persoon kon worden gedaan in de zin van de artikelen 33 en 34 van dat wetboek (1). (1)
Uit art. 862, § 1, 6°, Gerechtelijk Wetboek, vóór de opheffing ervan door art. 24 Wet 22 oktober
2015, zoals het in dit geval van toepassing is, kan weliswaar worden afgeleid dat de betekening van
de exploten en van de uitvoeringsakten de vermelding moet bevatten dat zij aan de persoon of op
een andere, bij wet bepaalde wijze is gedaan. De betekening vermeldt in dit geval dat ze werd
gedaan overeenkomstig artikel 35 Gerechtelijk Wetboek. Voor het overige is niet vereist dat de akte
vaststelt dat ze niet aan de persoon kon worden betekend.
- Artt. 33, 34 en 35 Gerechtelijk Wetboek
9 februari 2017

F.2014.0208.F

AC nr. ...

Exploot - Betekening aan de maatschappelijke zetel van een partij - Identiteit van de ontvanger
van de betekening - Vermelding - Discordantie tussen het origineel en het afschrift van het
exploot - Ontvanger van de betekening werkt voor de partij aan wie de akte werd betekend
De discordantie, m.b.t. de vermelding van de identiteit van de ontvanger van de betekening, tussen
het afschrift en het origineel van het exploot kan, omdat moet worden aangenomen dat die
persoon werkt voor de partij aan wie de akte werd betekend, niet tot de nietigheid van de akte
leiden krachtens artikel 45 Gerechtelijk Wetboek; die discordantie kan de belangen van die partij
immers niet schaden.
- Art. 45 Gerechtelijk Wetboek
9 februari 2017

F.2014.0208.F

AC nr. ...

BEWIJS
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Verzekering - Landverzekering - Diefstal 9/ 42
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Dekking - Voorwaarden - Aan de verzekerde opgelegde verplichting - Verzuim - Oorzakelijk
verband - Verval - Bewijslast
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
13 februari 2017

C.2016.0280.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - De artikelen 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
13 februari 2017

C.2016.0280.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - De artikelen 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek
Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek is de veralgemening van de door artikel 1315 van het
Burgerlijk Wetboek vastgelegde regel (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr. ...
13 februari 2017

C.2016.0280.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Bekentenis - Buitengerechtelijke bekentenis - Onsplitsbaarheid
Het beginsel van de onsplitsbaarheid van de bekentenis geldt zowel voor de gerechtelijke
bekentenis als voor de buitengerechtelijke bekentenis (1). (1) Zie Cass. 20 oktober 1978, AC 197879, 199; Cass. 10 mei 2013, AR C.11.0781.N, AC 2013, nr. 289, met concl. van procureur-generaal
Leclercq.
- Art. 1356, derde lid Burgerlijk Wetboek
16 maart 2017

C.2016.0105.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Getuigen - Beoordelingsvrijheid
Wanneer de wet die bewijsvoering niet verbiedt, oordeelt de rechter op onaantastbare wijze in
feite of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd, mits hij het principieel recht om zodanig
bewijs te leveren niet miskent (1). (1) Cass. 11 mei 2009, AR S.08.0143.F, AC 2009, nr. 311; Cass. 10
november 2008, AR C.07.0332.F, AC 2008, nr. 623; Cass. 17 september 1999, AR C.98.309.F, AC
1999, nr. 468; Cass. 4 maart 1999, AR C.97.0406.F, AC 1999, nr. 130; Cass; 18 maart 1991, AR 7333,
AC 1990-91, nr. 372; Zie Cass. 20 januari 2003, AR S.02.0067.N, AC 2003, nr. 38.
- Art. 915 Gerechtelijk Wetboek
6 januari 2017

C.2016.0049.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Arbeidsovereenkomst - Huisarbeid - Kosten Betaling - Vergoeding - Terugbetaling - Bewijslast
De vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de huisarbeid, geregeld door de artikelen
119.3, 1°, 119.4, §2, 4°, en 119.6, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, is verschuldigd aan de werknemers die, zoals artikel 119.1, §1 bepaalt,
tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een werkgever, in hun woonplaats of op elke
andere door hen gekozen plaats; die bepalingen ontslaan de werknemer die de terugbetaling van
zijn kosten vraagt niet van de verplichting de uitvoering van de door hem aangehaalde huisarbeid te
bewijzen; de werkgever moet daarentegen bewijzen dat de werknemer zijn huisarbeid niet had
uitgevoerd wanneer hij dat feit aanvoert tot staving van zijn vordering om hem te veroordelen tot
de terugbetaling van de voor dat tijdvak betaalde vergoeding (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr.
...
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- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek
- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek
- Artt. 119.1, §1, 119.3, 1°, 119.4, §2, 4°, en 119.6 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
27 februari 2017

S.2015.0134.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Arbeidsovereenkomst - Huisarbeid - Kosten Betaling - Vergoeding - Terugbetaling - Bewijslast
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
27 februari 2017

S.2015.0134.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Verzekering - Landverzekering - Diefstal Dekking - Voorwaarden - Aan de verzekerde opgelegde verplichting - Verzuim - Oorzakelijk
verband - Verval - Bewijslast
De verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de waarborg moet, met toepassing van artikel 1315,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, aantonen dat de verzekerde het aangevoerde verzuim heeft
begaan, dat dit verzuim bestaat in de niet-uitvoering van een bepaalde, door de overeenkomst
opgelegde verplichting en dat er een oorzakelijk verband is tussen het verzuim en de schade die zich
voordoet (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr. ...
13 februari 2017

C.2016.0280.F

AC nr. ...

STRAFZAKEN
Strafzaken - Bewijsvoering - Arts - Misdrijf in uitoefening van zijn beroep - Stukken die als
bewijsmiddel in aanmerking kunnen komen - Vertrouwelijk karakter
Wanneer een arts ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd in de uitoefening van zijn
beroep en desbetreffend strafvervolging wordt ingesteld, verliezen de stukken die als bewijsmiddel
van dat misdrijf in aanmerking kunnen komen, het vertrouwelijke karakter dat zij desgevallend
zouden kunnen bezitten en aldus beletten noch het beroepsgeheim noch het recht op eerbiediging
van het privéleven, de woning en de briefwisseling van die arts dat dergelijke stukken bij een
huiszoeking in beslag worden genomen en verder worden onderzocht; de eerbiediging van dit
geheim en die rechten vereist in dat geval wel dat een onafhankelijke waarnemer erop toeziet dat
geen afbreuk wordt gedaan aan de vertrouwelijkheid van onder het beroepsgeheim vallende
stukken in zoverre die niet in aanmerking lijken te komen als bewijsmiddel van het vervolgde
misdrijf (1). (1) Zie Cass. 24 mei 2005, AR P.05.0431.N, AC 2005, nr. 294; Cass. 11 januari 2012, AR
P.11.0846.F, AC 2012, nr. 22; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer,
2014, 295, nr. 589.
29 november 2016

P.2015.0704.N

AC nr. ...

Strafzaken - Allerlei - Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Telefoontap Anderstalige relevant verklaarde gesprekken - Overschrijving in de taal van de rechtspleging
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Artikel 90sexies Wetboek van Strafvordering (oud) vereist niet dat, wanneer relevant verklaarde
gesprekken zijn gevoerd in een andere taal dan deze van de rechtspleging, het strafdossier zowel
een overschrijving van die gesprekken in de gevoerde taal bevat als een vertaling van die
overschrijving in de taal van de rechtspleging want die gesprekken kunnen immers ook rechtstreeks
worden vertaald in de taal van de rechtspleging en in die taal worden overgeschreven zodat enkel
vereist is dat de partijen aan de hand van de originele opnames de juistheid en de betrouwbaarheid
van de vertaling kunnen nagaan en daarover verweer kunnen voeren; aldus vormt het loutere feit
dat het strafdossier enkel een overschrijving in de taal van de rechtspleging bevat van de relevant
verklaarde telecommunicatie die is gevoerd in een andere taal, geen onregelmatigheid die de
rechter verplicht toepassing te maken van artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering (1). (1) Zie Cass. 9 december 2014, AR P.13.0756.N, AC 2014, nr. 768.
29 november 2016

P.2016.0908.N

AC nr. ...

CASSATIE
BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Beschikking van niet-toelaatbaarheid Verzuim om op de memorie te antwoorden - Materiële fout die niet toerekenbaar is aan de eiser Intrekking
Op vordering van de procureur-generaal trekt het Hof een beschikking van niet-toelaatbaarheid in
wanneer het Hof geen weet had van de regelmatige neerlegging van een memorie in naam van de
eiser en vervolgens doet het, bij wege van nieuwe beschikkingen, uitspraak over het cassatieberoep
(1). (1) Zie concl. OM, Pas. 2017, nr.
22 februari 2017

P.2017.0135.F

AC nr. ...

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Strafzaken - Beschikking van niet-toelaatbaarheid Verzuim om op de memorie te antwoorden - Materiële fout die niet toerekenbaar is aan de eiser Intrekking
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
22 februari 2017

P.2017.0135.F

AC nr. ...

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET
Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Strafzaken - Voorlopige
hechtenis - Opheffing - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Vernietiging in het
belang van de wet - Cassatie zonder verwijzing
Wanneer het Hof, op vordering van de procureur-generaal bij dat Hof, met toepassing van artikel
442 Wetboek van Strafvordering een arrest vernietigt van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
de invrijheidstelling van een inverdenkinggestelde beveelt, wordt de vernietiging uitgesproken
zonder verwijzing (1). (1) Zie de vordering van het OM.
- Art. 442 Wetboek van Strafvordering
22 februari 2017

P.2017.0191.F

AC nr. ...

CASSATIEBEROEP
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BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Vormen - Algemeen - Afzonderlijke zaken voor de feitenrechter - Verschillende
beslissingen - Enig cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Gedeeltelijke afstand - Uitwerking - Totale
afstand - Uitwerking
Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.
2 maart 2017

F.2014.0025.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vormen - Algemeen - Afzonderlijke zaken voor de feitenrechter - Verschillende
beslissingen - Enig cassatieberoep - Ontvankelijkheid
Uit artikel 1079, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat strikt moet worden uitgelegd, volgt
dat een enig cassatieberoep in burgerlijke zaken, al zijn de partijen dezelfde en de aangevoerde
middelen aanverwant, niet kan worden ingesteld tegen verschillende beslissingen die gewezen zijn
in afzonderlijke zaken die de rechter niet heeft gevoegd (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017 nr ?.;
Cass. 29 september 2016, AR F.16.0035.F, niet gepubliceerd; Cass. 26 november 2004, AC 2004, nr.
569, en noot (1), p. 1903, en Cass. 13 januari 1848, Bull. et Pas. 1848, I, 41; raadpl. ook Cass. 28
februari 1997, AC 1997, nr. 115, en Cass. 5 maart 1954, AC 1954, p. 456 (redenen); R.P.D.B., v°
"Pourvoi en cassation en matière civile", door Ph. Gérard, J.-Fr. van Drooghenbroeck en H.
Boularbah, nr. 176; Scheyven, tweede uitg. nr. 149. De andersluidende rechtspraak inzake
plaatselijke belastingen waarnaar R.P.D.B. verwijst, is, zoals de verweerster terecht aanvoert, niet
meer ter zake dienend sinds die aangelegenheid onderworpen is aan de regels van het Gerechtelijk
Wetboek betreffende het cassatieberoep.
2 maart 2017

F.2014.0025.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vormen - Algemeen - Afzonderlijke zaken voor de feitenrechter - Verschillende
beslissingen - Enig cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Gedeeltelijke afstand - Uitwerking - Totale
afstand - Uitwerking
Aangezien die grond van niet-ontvankelijkheid het cassatieberoep aantast in zoverre het gericht is
tegen elk bestreden arrest, heeft de omstandigheid dat de partij afstand doet van het
cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen één van die arresten, niet tot gevolg dat voornoemd
cassatieberoep, in zoverre het tegen het andere arrest is gericht, regelmatig bij het Hof aanhangig is
gemaakt (1); dergelijke afstand heeft niet tot gevolg dat hierdoor het oorspronkelijk cassatieberoep
ontvankelijk wordt, voor zover het blijft bestaan, evenmin als het nieuwe cassatieberoep dat de
eiser zou instellen tegen de beslissing waartegen hij het cassatieberoep heeft gericht waarvan hij
afstand heeft gedaan; wanneer de partij haar afstand tot het gehele cassatieberoep uitbreidt, moet
van die afstand akte worden verleend en is het nieuwe cassatieberoep tegen een van de arresten
ontvankelijk. (1) Id. Wanneer de afstand ertoe strekt een grond van niet-ontvankelijkheid te
vermijden die de akte aantast waarvan de partij afstand doet, is die afstand, om uitwerking te
kunnen hebben, noodgedwongen totaal. Daarom heeft het Hof m.b.t. een memorie van antwoord
die aan een cassatieberoep een middel van niet-ontvankelijkheid tegenwierp maar niet aan de eiser
was betekend zoals bepaald in artikel 1092 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij artikel 7 van
de wet van 2014, zonder acht te slaan op de akte waarmee de verweerster verklaarde van het tegen
het cassatieberoep opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid afstand te doen, de memorie van
antwoord niet-ontvankelijk verklaard (Cass. 20 mei 2016, AR C.15.0014.F, niet gepubliceerd).
2 maart 2017

F.2014.0025.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Vormen - Algemeen - Afzonderlijke zaken voor de feitenrechter - Verschillende
beslissingen - Enig cassatieberoep - Ontvankelijkheid
Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.
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F.2014.0025.F

AC nr. ...

STRAFZAKEN
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geschil inzake
bevoegdheid - Straf - Motivering - Strafverzwaring
Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid in de zin van artikel 420, tweede lid, Wetboek van
strafvordering (1) wanneer de rechter die kennisneemt van de strafvordering zich de bevoegdheden
van een andere rechter toe-eigent dan wel zich onbevoegd verklaart, waardoor een geschil over
nationale rechtsmacht ontstaat dat de rechtsgang belemmert, waaraan slechts met een regeling
van rechtsgebied een einde kan worden gemaakt (2); de beslissing van de appelrechters betreffende
de ontvankelijkheid van de onder de verschillende telastleggingen bedoelde vervolgingen, waarvan
de feiten volgens de eiser geen enkel verband houden met het Belgisch grondgebied, maakt geen
dergelijke beslissing uit. (1) Zoals gewijzigd bij artikel 115 van de wet van 5 februari 2016 tot
wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie,
"Potpourri II" genaamd, die het tweede punt heeft opgeheven dat toeliet onmiddellijk
cassatieberoep in te stellen tegen de beslissingen genomen "met toepassing van de artikelen 135,
235bis en 235ter" Wetboek van strafvordering. (2) Cass. 8 juni 2016, AR P.16.0562.F (dat heeft
vastgesteld dat "Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, na aanneming van de
verzachtende omstandigheden, de verwijzing beveelt van de inverdenkinggestelde naar de
correctionele rechtbank, is geen eindbeslissing in de zin van artikel 420, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering"), Pas. 2016, nr ..., met concl. advocaat-generaal D. VANDERMEERSCH.
- Art. 420, tweede lid Wetboek van Strafvordering
15 februari 2017

P.2016.0821.F

AC nr. ...

CASSATIEMIDDELEN
STRAFZAKEN
Strafzaken - Belang - Telastleggingen bewezen verklaard in hoger beroep - Verzwaring van de
toestand van de beklaagde in hoger beroep - Eenparigheid vereist - Verzuim - Naar recht
verantwoorde straf - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Wanneer de appelrechter die de telastleggingen bewezen verklaart waarvoor het beroepen vonnis
de beklaagde had vrijgesproken, nalaat te vermelden dat die beslissing met eenparigheid van
stemmen werd genomen terwijl de gevangenisstraffen en het met eenparigheid van stemmen aan
de eiser opgelegde verbod (1), naar recht verantwoord blijven door de overige bewezen verklaarde
misdrijven, is het cassatiemiddel dat dit verzuim aanvoert niet ontvankelijk aangezien het niet tot
cassatie kan leiden (2). (1) In onderhavig geval drong die verduidelijking zich op aangezien de straf
werd verzwaard (M.N.B.). (2) Over het begrip naar recht verantwoorde straf, zie R. DECLERCQ, «
Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, p. 472 tot 482 : « (...) l'irrecevabilité du
moyen de cassation est fondée sur ce que le demandeur est sans intérêt, le grief, qu'il formule
laissant subsister la légalité de la peine prononcée » (nr. 794). Die jurisprudentiële opvatting is dus
gegrond op artikel 416 Wetboek van Strafvordering dat luidt : "De partijen kunnen slechts
cassatieberoep instellen indien zij daartoe hoedanigheid en belang hebben".
- Artt. 211bis en 416 Wetboek van Strafvordering
15 februari 2017

P.2016.1120.F

AC nr. ...

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
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GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN
Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Uitkering na echtscheiding - Vaststelling - Ingrijpende
wijziging in de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde echtgenoot - Nieuw element
De uitkomst van de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen van de voormalige
echtgenoten kan, in bepaalde omstandigheden, het nieuwe element zijn dat de herziening van het
bedrag van de uitkering na echtscheiding rechtvaardigt naargelang de verrijking of de verarming van
de voormalige echtgenoten (1). (1) Art. 301, § 3, Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor zijn
wijziging door de wet van 27 april 2007; zie Cass. 14 september 2012, AR C.11.0619.N, AC 2012, nr.
469.
- Art. 301, § 3 Burgerlijk Wetboek
16 februari 2017

C.2015.0251.F

AC nr. ...

ERFENISSEN
- Onroerend goed - Huishuur - Overlijden van de verhuurder - Wettelijke erfgenaam, algemene
legataris of legataris onder algemene titel - Blote eigendom - Langstlevende echtgenoot Vruchtgebruik - Hoedanigheid van verhuurder van het onroerend goed
In geval van overlijden van de verhuurder van een onroerend goed hebben zowel de persoon die de
blote eigendom verkrijgt van het geheel of een gedeelte van dat onroerend goed in de
hoedanigheid van wettelijke erfgenaam, algemene legataris of legataris onder algemene titel van de
verhuurder, als de langstlevende echtgenoot die het vruchtgebruik ervan verkrijgt, de hoedanigheid
van verhuurder van dat onroerend goed (1). (1) Zie concl. OM, Pas. 2017, nr. …
- Artt. 745bis, § 1, eerste lid, en 1742 Burgerlijk Wetboek
16 februari 2017

C.2016.0115.F

AC nr. ...

- Hoedanigheid van verhuurder van het onroerend goed - Onroerend goed - Huishuur - Overlijden
van de verhuurder - Wettelijke erfgenaam, algemene legataris of legataris onder algemene titel Blote eigendom - Langstlevende echtgenoot - Vruchtgebruik
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
16 februari 2017

C.2016.0115.F

AC nr. ...

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL
- Straf uitgesproken door een buitenlandse rechtbank - Facultatieve weigering - Voorwaarden Veroordeelde is Belg of verblijft in België - Uitzondering - Straf is volgens de Belgische wet
verjaard
Op grond van artikel 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel kan het onderzoeksgerecht de
overlevering van een Belgische of in België verblijvende veroordeelde, met het oog op de
tenuitvoerlegging van zijn straf, niet weigeren als die straf naar Belgisch recht verjaard is; dergelijke
beslissing maakt de straf die is uitgesproken door de Staat die het Europees aanhoudingsbevel heeft
uitgevaardigd, zonder voorwerp (1). (1) Zie Cass. 7 november 2007, AR P.07.1516.F, AC 2007, nr.
534, T.Strafr. 2007, p. 106, met noot J. VAN GAEVER; Cass. 17 juni 2009, AR P.09.0879.F, AC 2009,
nr. 414; Cass. 11 december 2012, AR P.12.1816.N, AC 2012, nr. 683; S. DEWULF, Handleiding
Uitleveringsrecht, Intersentia, 2013, p. 237; M.-A. BEERNAERT, H. BOSLY en D. VANDERMEERSCH,
Droit de la procédure pénale, Die Keure, 7de uitg., 2014, dl. II, p. 1648 en 1649.
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- Artt. 12, 6°, en 38, § 1 Wet 15 mei 2012 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de
vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie
- Art. 6, 4° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel
15 februari 2017

P.2017.0129.F

AC nr. ...

EUROPESE UNIE
VERDRAGSBEPALINGEN
Verdragsbepalingen - Algemeen - EG - Verordening 1072/2009 - Inbreuk - Veroordeling - Vereiste
vermeldingen - Toepasselijke strafbaarstelling
Om naar recht met redenen te zijn omkleed, bij een veroordeling wegens een inbreuk op de
vereisten verplicht gesteld zowel bij artikel 8.3 van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels
voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg als bij de artikelen 1
en 3 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder
vervoersondernemers die gevestigd zijn op het grondgebied van een andere lidstaat van de
Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte worden toegelaten tot het binnenlands
goederenvervoer over de weg in België, die tot 1 september 2014 strafbaar gesteld zijn bij artikel 5
van het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 en artikel 2 van de wet van 18 februari 1969
betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer
over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg en vanaf 1 september 2014 bij artikel 41, § 3,
5°, van de wet van 15 juli 2013, moet het veroordelend vonnis artikel 41, § 3, 5°, Wet van 15 juli
2013 vermelden.
- Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering
- Art. 149 Grondwet 1994
29 november 2016

P.2014.1821.N

AC nr. ...

GRONDWET
GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Art. 22 - Wettelijk vaderschap van de echtgenoot van de moeder - Geen bezit van staat Rechtsvordering tot onderzoek van vaderschap van een andere man dan de echtgenoot Ontvankelijkheid - Voorwaarde - Zwak vermoeden van vaderschap
Artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek schendt artikel 22 van de Grondwet, op grond dat het
absolute karakter van de voorwaarde zich te bevinden in één van de in artikel 320 van dat wetboek
bedoelde gevallen, dat tot gevolg heeft dat de wetgever buiten die gevallen het wettelijk
vermoeden van vaderschap heeft laten prevaleren op de biologische werkelijkheid, zonder aan de
rechter de bevoegdheid te laten om rekening te houden met de vaststaande feiten en met de
belangen van alle betrokken partijen, een onevenredige aantasting van het recht op eerbiediging
van het privéleven vormt (1). (1) Artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, in de versie die van kracht
was vóór de opheffing ervan bij artikel 24 van de wet van 1 juli 2006.
- Art. 323 Burgerlijk Wetboek
16 maart 2017

C.2014.0103.F

AC nr. ...

Art. 22 - Wettelijk vaderschap van de echtgenoot van de moeder - Geen bezit van staat Rechtsvordering tot onderzoek van vaderschap van een andere man dan de echtgenoot Ontvankelijkheid - Voorwaarde - Zwak vermoeden van vaderschap
16/ 42

LiberCas

5/2017

Artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek schendt artikel 22 van de Grondwet, op grond dat het
absolute karakter van de voorwaarde zich te bevinden in één van de in artikel 320 van dat wetboek
bedoelde gevallen, dat tot gevolg heeft dat de wetgever buiten die gevallen het wettelijk
vermoeden van vaderschap heeft laten prevaleren op de biologische werkelijkheid, zonder aan de
rechter de bevoegdheid te laten om rekening te houden met de vaststaande feiten en met de
belangen van alle betrokken partijen, een onevenredige aantasting van het recht op eerbiediging
van het privéleven vormt (1). (1) Artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, in de versie die van kracht
was vóór de opheffing ervan bij artikel 24 van de wet van 1 juli 2006.
- Art. 323 Burgerlijk Wetboek
16 maart 2017

C.2014.0103.F

AC nr. 207

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE
- Ontvankelijkheid - Voorwaarden - Nalatigheid van de verzoeker
Wanneer de verzoeker van nalatigheid blijk heeft gegeven door niet de nodige stappen te
ondernemen die het hem mogelijk hadden gemaakt tijdens het debat, bij de behandeling van de
oorspronkelijke vordering, de gegevens over te leggen waarop hij zijn verzoekschrift grondt, is dat
verzoek niet ontvankelijk.
- Artt. 1132 en 1133 Gerechtelijk Wetboek
16 maart 2017

C.2016.0146.F

AC nr. ...

- Ontvankelijkheid
Een verzoek tot herroeping van het gewijsde mag niet worden ingediend om redenen waarvan de
partij weet heeft gehad of weet kon hebben vóór het vonnis waarvan de intrekking wordt
gevorderd of vóór het verstrijken van de termijn van de rechtsmiddelen (1). (1) Cass. 16 mei 1974,
AC 1974, p. 1035, met concl. procureur-generaal Ganshof van der Meersch in Pas. 1974; Cass. 26
mei 1995, AR C.93.0277.N, AC 1995, nr. 256.
- Artt. 1132 en 1133 Gerechtelijk Wetboek
16 maart 2017

C.2016.0146.F

AC nr. ...

- Ontvankelijkheid - Voorwaarden - Bewijs van bedrieglijke handelingen
Om een verzoek tot herroeping van het gewijsde ontvankelijk te verklaren, is het niet voldoende dat
de verzoeker aantoont dat de tegenpartij zich schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijke handelingen
die de rechter op een dwaalspoor hebben gebracht.
- Artt. 1132 en 1133 Gerechtelijk Wetboek
16 maart 2017

C.2016.0146.F

AC nr. ...

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de
rechter - Voorlopige tenuitvoerlegging - Beginsel - Grenzen
De enige onregelmatigheden op grond waarvan de voorlopige tenuitvoerlegging tenietgedaan kan
worden, zijn die welke een weerslag hebben op de beslissing over de voorlopige tenuitvoerlegging
en niet die welke een weerslag hebben op de beslissingen over de grond van de zaak.
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- Art. 1402 Gerechtelijk Wetboek
16 maart 2017

C.2015.0444.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de
rechter - Voorlopige tenuitvoerlegging - Beginsel
Artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek moet verhinderen dat de appelrechter de wenselijkheid
van de door de eerste rechter uitgesproken voorlopige tenuitvoerlegging opnieuw in vraag stelt; dat
artikel belet evenwel niet dat de appelrechter de door de eerste rechter toegekende voorlopige
tenuitvoerlegging tenietdoet indien ze is bevolen met schending van de wet of met miskenning van
een algemeen rechtsbeginsel (1). (1) Cass. 1 april 2004, AR C.02.0055.N, AC 2004, nr. 176.
- Art. 1402 Gerechtelijk Wetboek
16 maart 2017

C.2015.0444.F

AC nr. ...

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Straf Motivering - Strafverzwaring
Noch artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR, noch artikel 149 Grondwet en artikel 195 Wetboek van
Strafvordering schrijven voor dat de appelrechters, naast de motivering van de door hen
uitgesproken straffen, moeten motiveren waarom de door de eerste rechter opgelegde straffen
niet toereikend zijn (1). (1) Zie: Cass. 22 mei 2012, AR P.11.1915.N, AC 2012, nr. 322 en Cass. 5 juni
2012, AR P.11.2100.N, AC 2012, nr. 363.
- Art. 195 Wetboek van Strafvordering
- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 dec.
1966
- Art. 6 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
21 februari 2017

P.2016.0614.N

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Bewezen
verklaarde telastleggingen - Verzwaring van de toestand van de beklaagde - Eenparigheid
vereist - Verzuim - Naar recht verantwoorde straf - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Wanneer de appelrechter die de telastleggingen bewezen verklaart waarvoor het beroepen vonnis
de beklaagde had vrijgesproken, nalaat te vermelden dat die beslissing met eenparigheid van
stemmen werd genomen terwijl de gevangenisstraffen en het met eenparigheid van stemmen aan
de eiser opgelegde verbod (1), naar recht verantwoord blijven door de overige bewezen verklaarde
misdrijven, is het cassatiemiddel dat dit verzuim aanvoert niet ontvankelijk aangezien het niet tot
cassatie kan leiden (2). (1) In onderhavig geval drong die verduidelijking zich op aangezien de straf
werd verzwaard (M.N.B.). (2) Over het begrip naar recht verantwoorde straf, zie R. DECLERCQ, «
Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, p. 472 tot 482 : « (...) l'irrecevabilité du
moyen de cassation est fondée sur ce que le demandeur est sans intérêt, le grief, qu'il formule
laissant subsister la légalité de la peine prononcée » (nr. 794). Die jurisprudentiële opvatting is dus
gegrond op artikel 416 Wetboek van Strafvordering dat luidt : "De partijen kunnen slechts
cassatieberoep instellen indien zij daartoe hoedanigheid en belang hebben".
- Artt. 211bis en 416 Wetboek van Strafvordering
15 februari 2017

P.2016.1120.F

AC nr. ...

HUUR VAN GOEDEREN
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HUISHUUR
Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Overlijden van de verhuurder
In geval van overlijden van de verhuurder nemen zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden de rechten
en verplichtingen van hun rechtsvoorganger over (1). (1) Zie concl. OM, Pas. 2017, nr. …
- Art. 1742 Burgerlijk Wetboek
16 februari 2017

C.2016.0115.F

AC nr. ...

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Overlijden van de verhuurder - Wettelijke
erfgenaam, algemene legataris of legataris onder algemene titel - Blote eigendom Langstlevende echtgenoot - Vruchtgebruik - Hoedanigheid van verhuurder van het onroerend
goed
In geval van overlijden van de verhuurder van een onroerend goed hebben zowel de persoon die de
blote eigendom verkrijgt van het geheel of een gedeelte van dat onroerend goed in de
hoedanigheid van wettelijke erfgenaam, algemene legataris of legataris onder algemene titel van de
verhuurder, als de langstlevende echtgenoot die het vruchtgebruik ervan verkrijgt, de hoedanigheid
van verhuurder van dat onroerend goed (1). (1) Zie concl. OM, Pas. 2017, nr. …
- Artt. 745bis, § 1, eerste lid, en 1742 Burgerlijk Wetboek
16 februari 2017

C.2016.0115.F

AC nr. ...

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Overlijden van de verhuurder
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
16 februari 2017

C.2016.0115.F

AC nr. ...

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Overlijden van de verhuurder - Wettelijke
erfgenaam, algemene legataris of legataris onder algemene titel - Blote eigendom Langstlevende echtgenoot - Vruchtgebruik - Hoedanigheid van verhuurder van het onroerend
goed
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
16 februari 2017

C.2016.0115.F

AC nr. ...

INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE
Aanslagprocedure - Bezwaar - Bezwaartermijn - Aanvang - Vereisten
Conclusie van waarnemend procureur-generaal Thijs.
23 december 2016

F.2015.0117.N

AC nr. ...

Aanslagprocedure - Bezwaar - Bezwaartermijn - Aanvang - Vereisten
Het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag waarvan sprake in artikel 272 WIB64, doen de
termijn om bezwaar aan te tekenen slechts ingaan wanneer ze alle vermeldingen bevatten die nodig
zijn om het bestaan van een uitvoerbare titel te bewijzen en de belastingplichtige in staat te stellen
bezwaar in te dienen; tot deze voor het indienen van bezwaar noodzakelijke vermeldingen behoren
onder meer de aard en het bedrag van de belastbare inkomsten (1). (1) Zie concl. OM.
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- Artt. 366 en 371 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
- Artt. 264 en 272 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964
23 december 2016

F.2015.0117.N

AC nr. ...

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
Voorheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Vrijstelling - Bestemmming tot
weldadigheidsinstelling - Soortgelijke weldadigheidsinstelling - Begrip - Opvangtehuis voor
kinderen
Met soortgelijke weldadigheidsinstellingen die in aanmerking komen voor vrijstelling van
onroerende voorheffing, worden de instellingen bedoeld die op eender welke wijze fysieke of
geestelijke zorg verstrekken; een instelling voor buitenschoolse kinderopvang die een activiteit
heeft die soortgelijk is aan de activiteit van een vakantiehuis voor kinderen, kan als een soortgelijke
weldadigheidsinstelling worden beschouwd (1). (1) Zie concl. OM.
- Artt. 12, § 1, en 253, 1° zoals van toepassing in het Vlaams Gewest Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
23 december 2016

F.2015.0194.N

AC nr. ...

Voorheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Vrijstelling - Bestemmming tot
weldadigheidsinstelling - Soortgelijke weldadigheidsinstelling - Begrip - Opvangtehuis voor
kinderen
Conclusie van waarnemend procureur-generaal Thijs.
23 december 2016

F.2015.0194.N

AC nr. ...

INTERNATIONALE VERDRAGEN
- Artikel 17 - Huiszoeking - Arts - Misdrijf in uitoefening van zijn beroep - Beroepsgeheim Stukken die als bewijsmiddel in aanmerking kunnen komen - Beslag - Internationaal Verdrag
Burgerrechten en Politieke Rechten
Wanneer een arts ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd in de uitoefening van zijn
beroep en desbetreffend strafvervolging wordt ingesteld, verliezen de stukken die als bewijsmiddel
van dat misdrijf in aanmerking kunnen komen, het vertrouwelijke karakter dat zij desgevallend
zouden kunnen bezitten en aldus beletten noch het beroepsgeheim noch het recht op eerbiediging
van het privéleven, de woning en de briefwisseling van die arts dat dergelijke stukken bij een
huiszoeking in beslag worden genomen en verder worden onderzocht; de eerbiediging van dit
geheim en die rechten vereist in dat geval wel dat een onafhankelijke waarnemer erop toeziet dat
geen afbreuk wordt gedaan aan de vertrouwelijkheid van onder het beroepsgeheim vallende
stukken in zoverre die niet in aanmerking lijken te komen als bewijsmiddel van het vervolgde
misdrijf (1). (1) Zie Cass. 24 mei 2005, AR P.05.0431.N, AC 2005, nr. 294; Cass. 11 januari 2012, AR
P.11.0846.F, AC 2012, nr. 22; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer,
2014, 295, nr. 589.
29 november 2016

P.2015.0704.N

AC nr. ...

LASTGEVING
- Rechtshandelingen van de lasthebber - Toekenning aan de lastgever
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Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.
2 maart 2017

F.2014.0025.F

AC nr. ...

- Rechtshandelingen van de lasthebber - Toekenning aan de lastgever
Uit de omstandigheid dat rechtshandelingen van de lasthebber worden toegekend aan de lastgever,
kan niet worden afgeleid dat de lastgever een activiteit uitoefent op de plaats waar de lasthebber
materieel actief is (1). (1) Id. Cass. 22 september 2011, AR F.10.0042.N, AC 2011, nr. 491.
2 maart 2017

F.2014.0025.F

AC nr. ...

LEVENSONDERHOUD
- Echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Uitkering na echtscheiding - Vaststelling Ingrijpende wijziging in de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde echtgenoot - Nieuw
element
De uitkomst van de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen van de voormalige
echtgenoten kan, in bepaalde omstandigheden, het nieuwe element zijn dat de herziening van het
bedrag van de uitkering na echtscheiding rechtvaardigt naargelang de verrijking of de verarming van
de voormalige echtgenoten (1). (1) Art. 301, § 3, Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor zijn
wijziging door de wet van 27 april 2007; zie Cass. 14 september 2012, AR C.11.0619.N, AC 2012, nr.
469.
- Art. 301, § 3 Burgerlijk Wetboek
16 februari 2017

C.2015.0251.F

AC nr. ...

MILIEURECHT
- Waals Gewest - Milieuvergunning - Misdrijf - Administratieve sanctie - Beslissing van de
sanctionerend ambtenaar - Aard van de beslissing - Intrekking van de beslissing - Wettigheid
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
22 februari 2017

P.2017.0135.F

AC nr. ...

- Waals Gewest - Milieuvergunning - Misdrijf - Administratieve sanctie - Procedure van de
administratieve sanctie - Beroep voor de correctionele rechtbank - Uitwerking - Verval van de
strafvordering
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
22 februari 2017

P.2017.0135.F

AC nr. ...

- Waals Gewest - Milieuvergunning - Misdrijf - Administratieve sanctie - Procedure van de
administratieve sanctie - Beroep voor de correctionele rechtbank - Uitwerking - Verval van de
strafvordering
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Het beroep van de overtreder bij de rechterlijke macht, dat is ingesteld in het kader van de
procedure van de administratieve sanctie, tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar om
hem een administratieve geldboete op te leggen, heeft niet tot gevolg dat het de strafvordering
nieuw leven inblaast als die vervallen is door de beslissing van de procureur des Konings om niet te
vervolgen of als laatstgenoemde geen beslissing heeft genomen binnen de voorgeschreven termijn
(1). (1) Zie concl. OM, Pas. 2017, nr.
- Art. D164 Decr.W.Gew. 27 mei 2004 - Milieuwetboek. - Boek 1 : Algemene en gemeenschappelijke bepalingen. Decretale gedeelte. (Vertaling)
22 februari 2017

P.2017.0135.F

AC nr. ...

- Waals Gewest - Milieuvergunning - Misdrijf - Administratieve sanctie - Beslissing van de
sanctionerend ambtenaar - Aard van de beslissing - Intrekking van de beslissing - Wettigheid
De beslissing van de sanctionerend ambtenaar om de overtreder een administratieve geldboete op
te leggen is een administratieve rechtshandeling waartegen beroep kan worden ingesteld bij de
rechterlijke macht; bijgevolg kan de sanctionerende ambtenaar zijn beslissing intrekken zelfs als de
overtreder beroep heeft ingesteld bij de correctionele rechtbank (1). (1) Zie concl. OM, Pas. 2017, nr.
22 februari 2017

P.2017.0135.F

AC nr. ...

MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET
Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet Afwezigheid - Motiveringsplicht
Indien een beklaagde zich beperkt tot de loutere aanvoering dat de rechter toepassing dient te
maken van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek zonder daartoe enig concreet gegeven aan te
voeren, beantwoordt en verwerpt de rechter die aanvoering met de enkele vaststelling dat er
tussen de door hem beoordeelde feiten en de feiten waarvoor de beklaagde reeds werd
veroordeeld met een in kracht van gewijsde getreden beslissing, geen eenheid van opzet bestaat;
noch artikel 6 EVRM dat aan de rechter de verplichting oplegt melding te maken van de
voornaamste redenen die hem hebben overtuigd van de schuld van een beklaagde, noch de
artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering die aan de rechter bepaalde verplichtingen
opleggen met betrekking tot de motivering van de schuld en de straf, leggen aan de rechter die een
verzoek om toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek beoordeelt, een verdergaande
motiveringsplicht op (1). (1) Cass. 22 november 2000, AR P.00.1113.F, AC 2000, nr. 635; Cass. 10
februari 2010, AR P.09.1281.F, AC 2010, nr. 92.
29 november 2016

P.2016.0865.N

AC nr. ...

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
VERKIEZINGEN
Verkiezingen - Voordracht van kandidaten - Beroep
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Artikel 37, eerste lid, van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen en
artikel 5 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in
het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen vinden toepassing op alle
betwistingen betreffende de geldigheid van een kandidatuur en de samenstelling van de
kandidatenlijsten; een werknemer kan de weigering van zijn kandidatuur en de samenstelling van de
kandidatenlijsten waartegen hij niet tijdig een beroep heeft ingesteld met toepassing van die
bepalingen, niet meer betwisten in een procedure met betrekking tot de vaststelling van
discriminatie (1) (2). (1) Zie concl. OM. (2) Cass. 22 juni 1992, AR 7926, AC 1991-92, nr. 556.
6 februari 2017

S.2014.0076.N

AC nr. ...

Verkiezingen - Voordracht van kandidaten - Beroep
Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.
6 februari 2017

S.2014.0076.N

AC nr. ...

Verkiezingen - Voordracht van kandidaten - Beroep
Artikel 37, eerste lid, van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen en
artikel 5 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in
het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen vinden toepassing op alle
betwistingen betreffende de geldigheid van een kandidatuur en de samenstelling van de
kandidatenlijsten; een werknemer kan de weigering van zijn kandidatuur en de samenstelling van de
kandidatenlijsten waartegen hij niet tijdig een beroep heeft ingesteld met toepassing van die
bepalingen, niet meer betwisten in een procedure met betrekking tot de vaststelling van
discriminatie (1) (2). (1) Zie concl. OM. (2) Cass. 22 juni 1992, AR 7926, AC 1991-92, nr. 556.
6 februari 2017

S.2014.0076.N

AC nr. ...

Verkiezingen - Voordracht van kandidaten - Beroep
Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.
6 februari 2017

S.2014.0076.N

AC nr. ...

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
GERECHTELIJK ONDERZOEK
Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Telefoontap - Anderstalige relevant
verklaarde gesprekken - Vertaling
Artikel 90sexies Wetboek van Strafvordering (oud) vereist niet dat, wanneer relevant verklaarde
gesprekken zijn gevoerd in een andere taal dan deze van de rechtspleging, het strafdossier zowel
een overschrijving van die gesprekken in de gevoerde taal bevat als een vertaling van die
overschrijving in de taal van de rechtspleging want die gesprekken kunnen immers ook rechtstreeks
worden vertaald in de taal van de rechtspleging en in die taal worden overgeschreven zodat enkel
vereist is dat de partijen aan de hand van de originele opnames de juistheid en de betrouwbaarheid
van de vertaling kunnen nagaan en daarover verweer kunnen voeren; aldus vormt het loutere feit
dat het strafdossier enkel een overschrijving in de taal van de rechtspleging bevat van de relevant
verklaarde telecommunicatie die is gevoerd in een andere taal, geen onregelmatigheid die de
rechter verplicht toepassing te maken van artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering (1). (1) Zie Cass. 9 december 2014, AR P.13.0756.N, AC 2014, nr. 768.
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P.2016.0908.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Telefoontap - Anderstalige relevant
verklaarde gesprekken - Overschrijving in de taal van de rechtspleging
Artikel 90sexies Wetboek van Strafvordering (oud) vereist niet dat, wanneer relevant verklaarde
gesprekken zijn gevoerd in een andere taal dan deze van de rechtspleging, het strafdossier zowel
een overschrijving van die gesprekken in de gevoerde taal bevat als een vertaling van die
overschrijving in de taal van de rechtspleging want die gesprekken kunnen immers ook rechtstreeks
worden vertaald in de taal van de rechtspleging en in die taal worden overgeschreven zodat enkel
vereist is dat de partijen aan de hand van de originele opnames de juistheid en de betrouwbaarheid
van de vertaling kunnen nagaan en daarover verweer kunnen voeren; aldus vormt het loutere feit
dat het strafdossier enkel een overschrijving in de taal van de rechtspleging bevat van de relevant
verklaarde telecommunicatie die is gevoerd in een andere taal, geen onregelmatigheid die de
rechter verplicht toepassing te maken van artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering (1). (1) Zie Cass. 9 december 2014, AR P.13.0756.N, AC 2014, nr. 768.
29 november 2016

P.2016.0908.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Huiszoeking door onderzoeksrechter Inlichting over vervolgingen
Voor de regelmatigheid van de door een onderzoeksrechter zelf uitgevoerde huiszoeking volstaat
het dat degene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd voldoende wordt ingelicht, zelfs mondeling,
over de vervolgingen die aan de huiszoeking ten grondslag liggen; opdat de betrokkene voldoende
wordt ingelicht kan het naar de omstandigheden van de zaak volstaan dat hij op de hoogte wordt
gesteld van de kwalificatie van de concrete feiten die aan de vervolgingen ten grondslag liggen (1).
(1) Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 291, nr. 579.
29 november 2016

P.2015.0704.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Huiszoeking door onderzoeksrechter Regelmatigheid
Voor de regelmatigheid van de door een onderzoeksrechter zelf uitgevoerde huiszoeking volstaat
het dat degene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd voldoende wordt ingelicht, zelfs mondeling,
over de vervolgingen die aan de huiszoeking ten grondslag liggen; opdat de betrokkene voldoende
wordt ingelicht kan het naar de omstandigheden van de zaak volstaan dat hij op de hoogte wordt
gesteld van de kwalificatie van de concrete feiten die aan de vervolgingen ten grondslag liggen (1).
(1) Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 291, nr. 579.
29 november 2016

P.2015.0704.N

AC nr. ...

ONDERZOEKSGERECHTEN
- Beslissingen tot verwijzing of buitenvervolgingstelling - Aard
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Indien het onderzoeksgerecht beslist tot verwijzing van een inverdenkinggestelde naar het
vonnisgerecht of tot zijn buitenvervolgingstelling, dan doet het geen uitspraak als vonnisgerecht en
velt het bijgevolg geen vonnis in de zin van artikel 149 Grondwet waaraan de omstandigheid dat de
beslissing van buitenvervolgingstelling voor de burgerlijke partij een eindbeslissing is, geen afbreuk
doet; beslissingen van het onderzoeksgerecht hebben in de regel enkel gezag van gewijsde indien
het uitspraak doet als vonnisgerecht (1). (1) Zie Cass. 13 december 1954, AC 1954, 265; Cass. 10
januari 2001, AR P.00.1561.F, AC 2001, nr. 16; Cass. 28 november 2002, AR C.01.0102.F, AC 2002,
nr. 640 met concl. van advocaat-generaal DE RIEMAECKER; R. DECLERCQ, Beginselen van
strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 404, nr. 870 en 449, nr. 1010.
29 november 2016

P.2015.0214.N

AC nr. ...

- Verzet - Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij
Net zoals de burgerlijke partij kan een inverdenkinggstelde geen verzet aantekenen tegen een bij
verstek gewezen beslissing van het onderzoeksgerecht dat niet oordeelt als vonnisgerecht.
29 november 2016

P.2015.0214.N

AC nr. ...

ONDERZOEKSRECHTER
- Huiszoeking door onderzoeksrechter - Inlichting over vervolgingen
Voor de regelmatigheid van de door een onderzoeksrechter zelf uitgevoerde huiszoeking volstaat
het dat degene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd voldoende wordt ingelicht, zelfs mondeling,
over de vervolgingen die aan de huiszoeking ten grondslag liggen; opdat de betrokkene voldoende
wordt ingelicht kan het naar de omstandigheden van de zaak volstaan dat hij op de hoogte wordt
gesteld van de kwalificatie van de concrete feiten die aan de vervolgingen ten grondslag liggen (1).
(1) Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 291, nr. 579.
29 november 2016

P.2015.0704.N

AC nr. ...

- Huiszoeking door onderzoeksrechter - Regelmatigheid
Voor de regelmatigheid van de door een onderzoeksrechter zelf uitgevoerde huiszoeking volstaat
het dat degene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd voldoende wordt ingelicht, zelfs mondeling,
over de vervolgingen die aan de huiszoeking ten grondslag liggen; opdat de betrokkene voldoende
wordt ingelicht kan het naar de omstandigheden van de zaak volstaan dat hij op de hoogte wordt
gesteld van de kwalificatie van de concrete feiten die aan de vervolgingen ten grondslag liggen (1).
(1) Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 291, nr. 579.
29 november 2016

P.2015.0704.N

AC nr. ...

OPENBARE ORDE
- Fiscale wetgeving
Conclusie van waarnemend procureur-generaal Thijs.
23 december 2016

F.2015.0083.N

AC nr. ...

- Fiscale wetgeving
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De fiscale wet raakt de openbare orde; behoudens wanneer de administratieve akte noodzakelijk is
voor de totstandkoming van de belastingschuld, dient de rechter bijgevolg, ongeacht de nietigheid
van de administratieve akte, zelf in feite en in rechte te beslissen over het bestaan van de
belastingschuld wanneer hij daartoe wordt uitgenodigd door de vorderingen die door de partijen
worden gesteld (1). (1) Zie concl. OM.
23 december 2016

F.2015.0083.N

AC nr. ...

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)
- Beslissing tot wering - Afdoende motivering - Toetsing door de rechter
De feitenrechter dient in feite te beoordelen of de motivering van de beslissing afdoende is, zonder
evenwel het wettelijk begrip motiveringsplicht van de besturen te miskennen (1). (1) Cass. 22 mei
2008, AR F.06.0077.N, AC 2008, nr. 312.
- Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
2 februari 2017

C.2015.0310.F

AC nr. ...

- Beslissing tot wering - Afdoende motivering
De motivering is afdoende wanneer ze de ontvanger in staat stelt kennis te nemen van de redenen
van de beslissing die hem aanbelangt; het afdoend karakter houdt verband met het geheel van de
omstandigheden van de zaak, en met name met de voorafgaande, daadwerkelijke kennis van de
ontvanger over de gegevens van het dossier.
- Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
2 februari 2017

C.2015.0310.F

AC nr. ...

PRIVÉLEVEN (BESCHERMING VAN)
- Verwerking van persoonsgegevens - Bestand - Structuur van de gegevens - Toegankelijkheid
volgens bepaalde criteria - Beoordeling door de rechter
Bij ontstentenis van een wettelijk voorschrift staat het aan de feitenrechter om de graad van
toegankelijkheid te beoordelen die moet worden bereikt om als bestand te kunnen worden
aangemerkt.
- Art. 1 Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens
22 februari 2017

P.2016.1110.F

AC nr. ...

- Verwerking van persoonsgegevens - Bestand
Onder bestand wordt verstaan elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens
bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd
is of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze; met toepassing van de wet van 11
december 1998 moet de structuur van de persoonsgegevens toelaten dat zij volgens bepaalde
criteria toegankelijk zijn zodat niet de dossiers zelf georganiseerd of gestructureerd moeten worden
maar de gegevens die zij bevatten.
- Art. 1 Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens
22 februari 2017

P.2016.1110.F

AC nr. ...
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- Verwerking van persoonsgegevens - Wet Verwerking Persoonsgegevens - Toepassingsgebied
De Wet Verwerking Persoonsgegevens is van toepassing op elke geheel of gedeeltelijk
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op elke niet-geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin
te worden opgenomen.
- Art. 3 Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens
22 februari 2017

P.2016.1110.F

AC nr. ...

RAAD VAN STATE
- Arrest - Administratieve handeling - Nietigverklaring - Gezag van gewijsde
Uit het algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag van gewijsde van de arresten van de Raad
van State die een administratieve handeling nietig verklaren, volgt dat die arresten gezag van
gewijsde erga omnes hebben (1). (1) Cass. 18 oktober 2013, AR C.12.0011.F, AC 2013, nr. 534.
2 februari 2017

C.2014.0421.F

AC nr. ...

RECHTBANKEN
STRAFZAKEN
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Conclusies - Termijn - Conclusies neergelegd buiten
termijn - Wering - Aard
Uit artikel 4, tiende lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering volgt dat de rechter
conclusies, neergelegd buiten de vastgestelde termijnen, zonder enig verzoek daartoe van de
partijen uit het debat dient te weren tenzij partijen akkoord zijn om de conclusies in het debat te
houden of, gelet op de ontdekking van een nieuw en ter zake dienend stuk of feit, een nieuwe
conclusietermijn werd verleend.
- Art. 4, tiende lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
- Art. 748, § 2 Gerechtelijk Wetboek
21 februari 2017

P.2016.1079.N

AC nr. ...

RECHTEN VAN DE MENS
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN
International verdrag burgerrechten en politieke recht - Straf - Motivering - Strafverzwaring
Noch artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR, noch artikel 149 Grondwet en artikel 195 Wetboek van
Strafvordering schrijven voor dat de appelrechters, naast de motivering van de door hen
uitgesproken straffen, moeten motiveren waarom de door de eerste rechter opgelegde straffen
niet toereikend zijn (1). (1) Zie: Cass. 22 mei 2012, AR P.11.1915.N, AC 2012, nr. 322 en Cass. 5 juni
2012, AR P.11.2100.N, AC 2012, nr. 363.
- Art. 195 Wetboek van Strafvordering
- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 dec.
1966
- Art. 6 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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P.2016.0614.N

AC nr. ...

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Straf - Motivering - Strafverzwaring
Noch artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR, noch artikel 149 Grondwet en artikel 195 Wetboek van
Strafvordering schrijven voor dat de appelrechters, naast de motivering van de door hen
uitgesproken straffen, moeten motiveren waarom de door de eerste rechter opgelegde straffen
niet toereikend zijn (1). (1) Zie: Cass. 22 mei 2012, AR P.11.1915.N, AC 2012, nr. 322 en Cass. 5 juni
2012, AR P.11.2100.N, AC 2012, nr. 363.
- Art. 195 Wetboek van Strafvordering
- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 dec.
1966
- Art. 6 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
21 februari 2017

P.2016.0614.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Internering - Definitief opgelegde
interneringsmaatregel - Wetswijziging tijdens de uitvoeringsfase - Feiten niet meer vatbaar voor
internering
Artikel 5.1 EVRM belet niet dat een interneringmaatregel die is opgelegd bij een in kracht van
gewijsde getreden beslissing, definitief is en vanaf dan aanleiding geeft tot een uitvoeringsfase
waarop niet dezelfde regels van toepassing zijn als deze die gelden voor het opleggen van die
maatregel; die bepaling heeft dan ook niet tot gevolg dat een definitief opgelegde
interneringsmaatregel niet meer rechtmatig of wettelijk opgelegd is omdat de wet tijdens de
uitvoeringsfase wijzigt, waardoor die maatregel in de toekomst niet meer kan worden opgelegd
voor het feit waarvoor de betrokkene reeds geïnterneerd is.
21 februari 2017

P.2017.0124.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Strafuitvoeringsrechtbank - Kamer voor bescherming van
de maatschappij - Beslissing over de definitieve invrijheidstelling - Toepasselijkheid
Artikel 82 Interneringswet regelt enkel de bij de toepassing van de Interneringswet te volgen
procedure en heeft niet tot gevolg dat artikel 7.1 EVRM en artikel 2 Strafwetboek van toepassing
zijn op beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank over de definitieve invrijheidstelling van een
geïnterneerde.
- Art. 82 Wet 5 mei 2014 betreffende de internering
- Art. 2 Strafwetboek
- Art. 7.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
21 februari 2017

P.2017.0124.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Internering - Definitieve invrijheidstelling op voorwaarde
van een proeftermijn - Verenigbaarheid
Krachtens artikel 66 Interneringswet, dat op grond van artikel 134 van die wet van toepassing is op
alle lopende zaken, is de definitieve invrijheidstelling van een geïnterneerde in de regel
onderworpen aan het doorlopen van een proeftermijn; die voorwaarde houdt niet in dat de
geïnterneerde geen toegang tot de rechter heeft of niet beschikt over een daadwerkelijk
rechtsmiddel, zoals vereist door respectievelijk artikel 5.4 en 13 EVRM.
- Artt. 66 en 134 Wet 5 mei 2014 betreffende de internering
- Artt. 5.4 en 13 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
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P.2017.0124.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Internering - Definitieve invrijheidstelling op
voorwaarde van een proeftermijn - Verenigbaarheid
Krachtens artikel 66 Interneringswet, dat op grond van artikel 134 van die wet van toepassing is op
alle lopende zaken, is de definitieve invrijheidstelling van een geïnterneerde in de regel
onderworpen aan het doorlopen van een proeftermijn; die voorwaarde houdt niet in dat de
geïnterneerde geen toegang tot de rechter heeft of niet beschikt over een daadwerkelijk
rechtsmiddel, zoals vereist door respectievelijk artikel 5.4 en 13 EVRM.
- Artt. 66 en 134 Wet 5 mei 2014 betreffende de internering
- Artt. 5.4 en 13 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
21 februari 2017

P.2017.0124.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Huiszoeking - Arts - Misdrijf in uitoefening van zijn beroep Beroepsgeheim - Stukken die als bewijsmiddel in aanmerking kunnen komen - Beslag
Wanneer een arts ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd in de uitoefening van zijn
beroep en desbetreffend strafvervolging wordt ingesteld, verliezen de stukken die als bewijsmiddel
van dat misdrijf in aanmerking kunnen komen, het vertrouwelijke karakter dat zij desgevallend
zouden kunnen bezitten en aldus beletten noch het beroepsgeheim noch het recht op eerbiediging
van het privéleven, de woning en de briefwisseling van die arts dat dergelijke stukken bij een
huiszoeking in beslag worden genomen en verder worden onderzocht; de eerbiediging van dit
geheim en die rechten vereist in dat geval wel dat een onafhankelijke waarnemer erop toeziet dat
geen afbreuk wordt gedaan aan de vertrouwelijkheid van onder het beroepsgeheim vallende
stukken in zoverre die niet in aanmerking lijken te komen als bewijsmiddel van het vervolgde
misdrijf (1). (1) Zie Cass. 24 mei 2005, AR P.05.0431.N, AC 2005, nr. 294; Cass. 11 januari 2012, AR
P.11.0846.F, AC 2012, nr. 22; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer,
2014, 295, nr. 589.
29 november 2016

P.2015.0704.N

AC nr. ...

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE
Gezag van gewijsde - Algemeen - Raad van State - Arrest - Nietigverklaring - Gezag van gewijsde
De terugwerkende kracht van de arresten van de Raad van State die een administratieve handeling
nietig verklaren, heeft tot gevolg dat die administratieve handelingen ab initio tenietgaan, zodat de
partijen opnieuw in de toestand worden geplaatst waarin zij zich bevonden vóór de nietig
verklaarde beslissing (1). (1) Cass. 18 oktober 2013, AR C.12.0011.F, AC 2013, nr. 534.
2 februari 2017

C.2014.0421.F

AC nr. ...

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Onderzoeksgerechten
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Indien het onderzoeksgerecht beslist tot verwijzing van een inverdenkinggestelde naar het
vonnisgerecht of tot zijn buitenvervolgingstelling, dan doet het geen uitspraak als vonnisgerecht en
velt het bijgevolg geen vonnis in de zin van artikel 149 Grondwet waaraan de omstandigheid dat de
beslissing van buitenvervolgingstelling voor de burgerlijke partij een eindbeslissing is, geen afbreuk
doet; beslissingen van het onderzoeksgerecht hebben in de regel enkel gezag van gewijsde indien
het uitspraak doet als vonnisgerecht (1). (1) Zie Cass. 13 december 1954, AC 1954, 265; Cass. 10
januari 2001, AR P.00.1561.F, AC 2001, nr. 16; Cass. 28 november 2002, AR C.01.0102.F, AC 2002,
nr. 640 met concl. van advocaat-generaal DE RIEMAECKER; R. DECLERCQ, Beginselen van
strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 404, nr. 870 en 449, nr. 1010.
29 november 2016

P.2015.0214.N

AC nr. ...

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- Strafzaken - Gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel - Onderzoeks- en vonnisgerechten Bestaanbaarheid
De toestand van een partij voor het vonnisgerecht is verschillend van die van een partij voor het
onderzoeksgerecht dat niet oordeelt als vonnisgerecht: in het eerste geval doet de rechter uitspraak
over de strafvordering en de erop gesteunde burgerlijke rechtsvordering en in het tweede geval
beoordeelt het onderzoeksgerecht enkel of er grond bestaat om een inverdenkinggestelde te
verwijzen naar het vonnisgerecht; het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel vereist niet dat
tegen beslissingen in de beide procedures waarvan de aard verschillend is, dezelfde rechtsmiddelen
moeten openstaan.
29 november 2016

P.2015.0214.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel - Hoger beroep en verzet Bestaanbaarheid
Hoger beroep en verzet zijn verschillende rechtsmiddelen: het eerste beoogt de zaak opnieuw te
laten beoordelen door een hogere rechter; het tweede beoogt ingeval van verstek de zaak opnieuw
te laten beoordelen door hetzelfde gerecht; het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel vereist
niet dat tegen beslissingen waartegen hoger beroep openstaat, ook verzet moet openstaan.
29 november 2016

P.2015.0214.N

AC nr. ...

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
ALLERLEI
Allerlei - Strafzaken - Straf - Motivering - Strafverzwaring
Noch artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR, noch artikel 149 Grondwet en artikel 195 Wetboek van
Strafvordering schrijven voor dat de appelrechters, naast de motivering van de door hen
uitgesproken straffen, moeten motiveren waarom de door de eerste rechter opgelegde straffen
niet toereikend zijn (1). (1) Zie: Cass. 22 mei 2012, AR P.11.1915.N, AC 2012, nr. 322 en Cass. 5 juni
2012, AR P.11.2100.N, AC 2012, nr. 363.
- Art. 195 Wetboek van Strafvordering
- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 dec.
1966
- Art. 6 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
21 februari 2017

P.2016.0614.N

AC nr. ...
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GEEN CONCLUSIE
Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf Bijzondere verbeurdverklaring - Verwijzing naar de beweegredenen van de wetgever (ratio legis)
Wanneer de rechter op grond van de artikelen 42, 3°, of 43bis, tweede lid, Strafwetboek de
verbeurdverklaring van vermogensvoordelen beveelt, dient hij opgave te doen van de redenen
waarom hij voor die facultatieve straf heeft gekozen (1); noch de voormelde bepalingen, noch
artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering verplichten de rechter evenwel om zijn
beslissing te verantwoorden met verwijzing naar de beweegredenen van de wetgever ten tijde van
de totstandkoming van de wet waarbij een straf wordt gesteld, of met opgave van de reden
waarom hij deze boven gene redengeving verkiest, zo hij meent dat deze beter aan de
persoonlijkheid van de beklaagde is aangepast. (1) Zie Cass. 28 november 2006, P.06.1086.N, AC
2006, nr. 605; Cass. 9 november 1988, AR 6941, AC 1989-1990, nr. 142; Cass. 18 september 1991,
AR 9365, AC 1991-1992, nr. 34; Cass. 31 maart 1992, AR 5098, AC 1991-1992, nr. 410; Cass. 5 maart
2002, AR P.01.1431.N, AC 2002, nr. 158; M. DE SWAEF, "De bijzondere verbeurdverklaring van de
vermogensvoordelen uit misdrijven", RW 1990-1991, p. 491, nr. 7; Cass. 21 mei 2002, AR
P.02.0138.N, RW 2002-2003, p. 342, noot S. VAN OVERBEKE, "De motivering van de
verbeurdverklaring van vermogensvoordelen".
- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering
- Artt. 42, 3°, en 43bis, tweede lid Strafwetboek
15 februari 2017

P.2016.1247.F

AC nr. ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Veroordeling - Vereiste vermeldingen - Toepasselijke wetsbepalingen
Om naar het voorschrift van artikel 149 Grondwet en van artikel 195 Wetboek van Strafvordering,
met redenen te zijn omkleed, moet de op de strafvordering gewezen veroordelende beslissing
opgave doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste
gelegde misdrijf omschrijven en van die waarbij de straf wordt bepaald (1). (1) Cass. 27 november
2012, AR P.11.1433.N, AC 2012, nr. 641; F. VAN VOLSEM, "Een bijzonder aspect van de
motiveringsplicht in politie- en correctionele zaken: over de verplichting de toegepaste
wetsbepalingen te vermelden" in F. DERUYCK, E. GOETHALS, L. HUYBRECHTS, J.-F. LECLERCQ, J.
ROZIE, M. ROZIE, P. TRAEST en R. VERSTRAETEN (eds.), Amicus Curiae. Liber amicorum Marc De
Swaef, Antwerpen-Cambridge, Intersentia 2013, 441-464.
29 november 2016

P.2014.1821.N

AC nr. ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Eenheid
van opzet - Afwezigheid - Motiveringsplicht
Indien een beklaagde zich beperkt tot de loutere aanvoering dat de rechter toepassing dient te
maken van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek zonder daartoe enig concreet gegeven aan te
voeren, beantwoordt en verwerpt de rechter die aanvoering met de enkele vaststelling dat er
tussen de door hem beoordeelde feiten en de feiten waarvoor de beklaagde reeds werd
veroordeeld met een in kracht van gewijsde getreden beslissing, geen eenheid van opzet bestaat;
noch artikel 6 EVRM dat aan de rechter de verplichting oplegt melding te maken van de
voornaamste redenen die hem hebben overtuigd van de schuld van een beklaagde, noch de
artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering die aan de rechter bepaalde verplichtingen
opleggen met betrekking tot de motivering van de schuld en de straf, leggen aan de rechter die een
verzoek om toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek beoordeelt, een verdergaande
motiveringsplicht op (1). (1) Cass. 22 november 2000, AR P.00.1113.F, AC 2000, nr. 635; Cass. 10
februari 2010, AR P.09.1281.F, AC 2010, nr. 92.
31/ 42

LiberCas
29 november 2016

5/2017
P.2016.0865.N

AC nr. ...

SOCIALE ZEKERHEID
WERKNEMERS
Werknemers - Arbeidsovereenkomst - Onderwerping - Wet van 27 juni 1969 - Subjectief recht Erkenning - Vordering van de werknemer - Termijn - Verjaring - Stuiting
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
27 februari 2017

S.2015.0130.F

AC nr. ...

Werknemers - Arbeidsovereenkomst - Onderwerping - Wet van 27 juni 1969 - Subjectief recht Erkenning - Vordering van de werknemer - Termijn - Verjaring
De werknemer die onderworpen is aan de wet van 24 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, kan, tegenover de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zijn recht doen gelden op de erkenning van de toepassing van die
wet zodra de arbeidsovereenkomst ingaat en voor de volledige duur ervan; de vordering die dat
recht bekrachtigt verjaart, bij ontstentenis van een bijzondere bepaling, overeenkomstig artikel
2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, door verloop van tien jaar vanaf de dag waarop
de verplichting opeisbaar is (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr. ...
27 februari 2017

S.2015.0130.F

AC nr. ...

Werknemers - Arbeidsovereenkomst - Onderwerping - Wet van 27 juni 1969 - Subjectief recht Erkenning - Vordering van de werknemer - Termijn - Verjaring - Stuiting
Aangezien het subjectief recht op de erkenning van de toepassing van de wet van 27 juni tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders dag na dag opeisbaar is, stuit de door de werknemer aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid betekende dagvaarding de verjaring voor de tien jaren die eraan voorafgaan, zoals
voorgeschreven door artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr.
...
27 februari 2017

S.2015.0130.F

AC nr. ...

Werknemers - Arbeidsovereenkomst - Onderwerping - Wet van 27 juni 1969 - Subjectief recht Erkenning - Vordering van de werknemer - Termijn - Verjaring
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
27 februari 2017

S.2015.0130.F

AC nr. ...

STRAF
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Bijzondere verbeurdverklaring - Motivering Verwijzing naar de beweegredenen van de wetgever (ratio legis)
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Wanneer de rechter op grond van de artikelen 42, 3°, of 43bis, tweede lid, Strafwetboek de
verbeurdverklaring van vermogensvoordelen beveelt, dient hij opgave te doen van de redenen
waarom hij voor die facultatieve straf heeft gekozen (1); noch de voormelde bepalingen, noch
artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering verplichten de rechter evenwel om zijn
beslissing te verantwoorden met verwijzing naar de beweegredenen van de wetgever ten tijde van
de totstandkoming van de wet waarbij een straf wordt gesteld, of met opgave van de reden
waarom hij deze boven gene redengeving verkiest, zo hij meent dat deze beter aan de
persoonlijkheid van de beklaagde is aangepast. (1) Zie Cass. 28 november 2006, P.06.1086.N, AC
2006, nr. 605; Cass. 9 november 1988, AR 6941, AC 1989-1990, nr. 142; Cass. 18 september 1991,
AR 9365, AC 1991-1992, nr. 34; Cass. 31 maart 1992, AR 5098, AC 1991-1992, nr. 410; Cass. 5 maart
2002, AR P.01.1431.N, AC 2002, nr. 158; M. DE SWAEF, "De bijzondere verbeurdverklaring van de
vermogensvoordelen uit misdrijven", RW 1990-1991, p. 491, nr. 7; Cass. 21 mei 2002, AR
P.02.0138.N, RW 2002-2003, p. 342, noot S. VAN OVERBEKE, "De motivering van de
verbeurdverklaring van vermogensvoordelen".
- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering
- Artt. 42, 3°, en 43bis, tweede lid Strafwetboek
15 februari 2017

P.2016.1247.F

AC nr. ...

SAMENLOOP
Samenloop - Eendaadse - Eenheid van opzet - Afwezigheid - Motiveringsplicht
Indien een beklaagde zich beperkt tot de loutere aanvoering dat de rechter toepassing dient te
maken van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek zonder daartoe enig concreet gegeven aan te
voeren, beantwoordt en verwerpt de rechter die aanvoering met de enkele vaststelling dat er
tussen de door hem beoordeelde feiten en de feiten waarvoor de beklaagde reeds werd
veroordeeld met een in kracht van gewijsde getreden beslissing, geen eenheid van opzet bestaat;
noch artikel 6 EVRM dat aan de rechter de verplichting oplegt melding te maken van de
voornaamste redenen die hem hebben overtuigd van de schuld van een beklaagde, noch de
artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering die aan de rechter bepaalde verplichtingen
opleggen met betrekking tot de motivering van de schuld en de straf, leggen aan de rechter die een
verzoek om toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek beoordeelt, een verdergaande
motiveringsplicht op (1). (1) Cass. 22 november 2000, AR P.00.1113.F, AC 2000, nr. 635; Cass. 10
februari 2010, AR P.09.1281.F, AC 2010, nr. 92.
29 november 2016

P.2016.0865.N

AC nr. ...

STRAFUITVOERING
- Strafuitvoeringsrechtbank - Territoriale bevoegdheid na herroeping van de
strafuitvoeringsmodaliteit - Bepaling
Uit artikel 635, § 1, eerste en derde lid, Gerechtelijk Wetboek volgt dat na herroeping van de
strafuitvoeringsmodaliteit, de strafuitvoeringsrechtbank die op grond van de opsluiting bevoegd is
en waarbij de zaak op grond daarvan aanhangig werd gemaakt, bevoegd blijft voor elke nog te
nemen beslissing tot op het ogenblik van de definitieve invrijheidstelling; bepalend voor de
territoriale bevoegdheid na de herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit is bijgevolg de plaats
van de strafinrichting waar de veroordeelde is opgesloten op het tijdstip dat hij het eerste verzoek
tot het verkrijgen van een strafuitvoeringsmodaliteit indient (1). (1) Zie Cass. 2 september 2015, AR
P.15.1176.F, AC 2015, nr. 476, met concl. van advocaat-generaal VANDERMEERSCH.
29 november 2016

P.2016.1091.N

AC nr. ...
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STRAFVORDERING
- Verval - Milieurecht - Waals Gewest - Milieuvergunning - Misdrijf - Administratieve sanctie Procedure van de administratieve sanctie - Beroep voor de correctionele rechtbank - Uitwerking Verval van de strafvordering
Het beroep van de overtreder bij de rechterlijke macht, dat is ingesteld in het kader van de
procedure van de administratieve sanctie, tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar om
hem een administratieve geldboete op te leggen, heeft niet tot gevolg dat het de strafvordering
nieuw leven inblaast als die vervallen is door de beslissing van de procureur des Konings om niet te
vervolgen of als laatstgenoemde geen beslissing heeft genomen binnen de voorgeschreven termijn
(1). (1) Zie concl. OM, Pas. 2017, nr.
- Art. D164 Decr.W.Gew. 27 mei 2004 - Milieuwetboek. - Boek 1 : Algemene en gemeenschappelijke bepalingen. Decretale gedeelte. (Vertaling)
22 februari 2017

P.2017.0135.F

AC nr. ...

- Verval - Milieurecht - Waals Gewest - Milieuvergunning - Misdrijf - Administratieve sanctie Procedure van de administratieve sanctie - Beroep voor de correctionele rechtbank - Uitwerking Verval van de strafvordering
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
22 februari 2017

P.2017.0135.F

AC nr. ...

TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Strafzaken - Rechtspraak overgelegd door
het openbaar ministerie - Aard
Noch uit de artikelen 12 en 22 Taalwet Gerechtszaken, noch uit enige andere wettelijke bepaling
volgt dat de door het openbaar ministerie overgelegde rechtspraak, die geen stukken zijn zoals
bedoeld in artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, moet vertaald worden naar de taal van de
rechtspleging.
21 februari 2017

P.2015.0053.N

AC nr. ...

VERDELING
- Gevoeglijke verdeling - Geen gevoeglijke verdeling - Geval
De artikelen 827, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 1211, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, die bepalen dat de goederen in onverdeeldheid openbaar verkocht moeten worden
wanneer ze niet gevoeglijk kunnen worden verdeeld, verstaan onder die laatste woorden zowel de
materiële onmogelijkheid om de goederen in natura te verdelen als alle andere feitelijke
omstandigheden die verantwoorden waarom de goederen niet gevoeglijk kunnen worden verdeeld
(1). (1) Het OM concludeerde tot vernietiging op het eerste onderdeel van het middel, dat het
bestreden arrest verweet het algemeen beginsel van het recht van verdediging te hebben miskend,
door zijn beslissing te gronden op feitelijke argumenten die door geen enkele partij waren
aangevoerd en door die argumenten niet aan de tegenspraak te onderwerpen.
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- Art. 1211, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
- Art. 827, eerste lid Burgerlijk Wetboek
9 februari 2017

C.2013.0002.F

AC nr. ...

VERJARING
ALGEMEEN
Algemeen - Schorsing
De verjaring van een rechtsvordering loopt niet tegen degene die de voornoemde rechtsvordering
niet kan uitoefenen wegens een wettelijke verhindering; artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek,
luidens hetwelk de verjaring loopt tegen alle personen, behalve tegen hen voor wie de wet
uitzondering maakt, legt zodoende die regel vast die het toepast op de schorsingsgronden die
gebaseerd zijn op de voorwaarde van de persoon tegen wie de verjaring loopt.
- Art. 2251 Burgerlijk Wetboek
2 maart 2017

F.2012.0056.F

AC nr. ...

BELASTINGZAKEN
Belastingzaken - Schorsing - Betwiste belastingschuld - Invordering - Grens
Het arrest, dat steunt op de mogelijkheden van de belastingadministratie om, overeenkomstig
artikel 145 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, een akte van afstand van de op de verjaring verlopen termijn voor te stellen of beslag te
leggen, ontkent zodoende dat de onmogelijkheid, voor de belastingadministratie, om haar
rechtsvordering tot invordering uit te oefenen, tot gevolg heeft dat de verjaring van die
rechtsvordering wordt geschorst en is derhalve niet naar recht verantwoord.
- Art. 410 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
- Art. 2251 Burgerlijk Wetboek
2 maart 2017

F.2012.0056.F

AC nr. ...

Belastingzaken - Schorsing - Betwiste belastingschuld - Invordering
Uit artikel 410 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zowel vóór als na de
vervanging ervan door artikel 37 van de wet van 15 juni 1999, volgt dat de belastingadministratie,
zolang niet definitief uitspraak is gedaan over het beroep van de belastingschuldige tegen de lastens
hem gevestigde aanslag, enkel tegen hem kan optreden om de bedragen in te vorderen die haar in
de zin van die bepaling onbetwistbaar verschuldigd zijn (1). (1) Cass. 22 september 2011, AR
F.10.0015.N, AC 2011, nr. 492.
- Art. 410 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
2 maart 2017

F.2012.0056.F

AC nr. ...

BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Wet op de Rijkscomptabiliteit
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De schuldvorderingen waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet is
geschied binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar
in de loop waarvan zij zijn ontstaan, zijn, onverminderd de vervallenverklaringen t.g.v. andere
wettelijke, reglementaire of ter zake overeengekomen bepalingen, verjaard en voorgoed ten
voordele van de Staat vervallen.
- Art. 100, eerste lid Gecoördineerde wetten 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit
2 februari 2017

C.2015.0298.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Werknemers - Onderwerping - Wet
van 27 juni 1969 - Subjectief recht - Erkenning - Vordering van de werknemer - Termijn - Verjaring
De werknemer die onderworpen is aan de wet van 24 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, kan, tegenover de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zijn recht doen gelden op de erkenning van de toepassing van die
wet zodra de arbeidsovereenkomst ingaat en voor de volledige duur ervan; de vordering die dat
recht bekrachtigt verjaart, bij ontstentenis van een bijzondere bepaling, overeenkomstig artikel
2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, door verloop van tien jaar vanaf de dag waarop
de verplichting opeisbaar is (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr. ...
27 februari 2017

S.2015.0130.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Werknemers - Onderwerping - Wet
van 27 juni 1969 - Subjectief recht - Erkenning - Vordering van de werknemer - Termijn - Verjaring
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
27 februari 2017

S.2015.0130.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Stuiting - Arbeidsongeval - Dagvaarding in rechte - Stuitende kracht
Uit artikel 70 Arbeidsongevallenwet volgt niet dat elke rechtsvordering tot betaling die gegrond is
op een arbeidsongeval, ongeacht haar voorwerp, ertoe zou strekken de verjaring van een vordering
met dezelfde rechtsgrond maar met een ander voorwerp te stuiten (1). (1) Cass. 8 mei 2006, AR
S.05.0005.F, AC 2006, nr. 259.
6 februari 2017

S.2015.0136.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Werknemers - Onderwerping - Wet
van 27 juni 1969 - Subjectief recht - Erkenning - Vordering van de werknemer - Termijn Verjaring - Stuiting
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
27 februari 2017

S.2015.0130.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Werknemers - Onderwerping - Wet
van 27 juni 1969 - Subjectief recht - Erkenning - Vordering van de werknemer - Termijn Verjaring - Stuiting
Aangezien het subjectief recht op de erkenning van de toepassing van de wet van 27 juni tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders dag na dag opeisbaar is, stuit de door de werknemer aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid betekende dagvaarding de verjaring voor de tien jaren die eraan voorafgaan, zoals
voorgeschreven door artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr.
...
36/ 42

LiberCas
27 februari 2017

5/2017
S.2015.0130.F

AC nr. ...

VERZEKERING
LANDVERZEKERING
Landverzekering - Diefstal - Dekking - Voorwaarden - Aan de verzekerde opgelegde verplichting Verzuim - Oorzakelijk verband - Verval - Bewijslast
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
13 februari 2017

C.2016.0280.F

AC nr. ...

Landverzekering - Diefstal - Dekking - Voorwaarden - Aan de verzekerde opgelegde verplichting Verzuim - Oorzakelijk verband - Verval - Bewijslast
De verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de waarborg moet, met toepassing van artikel 1315,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, aantonen dat de verzekerde het aangevoerde verzuim heeft
begaan, dat dit verzuim bestaat in de niet-uitvoering van een bepaalde, door de overeenkomst
opgelegde verplichting en dat er een oorzakelijk verband is tussen het verzuim en de schade die zich
voordoet (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2016, nr. ...
13 februari 2017

C.2016.0280.F

AC nr. ...

WAM-VERZEKERING
WAM- verzekering - Houder van het motorvoertuig
Een persoon is houder van het motorrijtuig in de zin van artikel 22, § 1, WAM indien hij feitelijke
meesterschap erover uitoefent.
21 februari 2017

P.2016.0490.N

AC nr. ...

VERZET
- Strafzaken - Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij
Net zoals de burgerlijke partij kan een inverdenkinggstelde geen verzet aantekenen tegen een bij
verstek gewezen beslissing van het onderzoeksgerecht dat niet oordeelt als vonnisgerecht.
29 november 2016

P.2015.0214.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Bescherming van de maatschappij - Internering - Uitvoering Uitvoeringsmodaliteiten - Artikel 54 Interneringswet - Spoedeisende en eenzijdige procedure Verzet - Aard van het rechtsmiddel
Het door artikel 54, § 5 en § 6, Interneringswet bedoelde verzet, dat uitsluitend kan worden
ingesteld door het openbaar ministerie en de advocaat van de geïnterneerde, komt niet op tegen
een vonnis bij verstek in die zin dat de bij de beslissing betrokken partijen afwezig zijn gebleven,
maar wel tegen een beschikking van de kamer voor de bescherming van de maatschappij die,
omwille van het spoedeisend karakter van de gevraagde uitvoeringsmodaliteiten, zonder
tegensprekelijk debat is genomen; dit verzet is geen verzet is in de zin van artikel 187 Wetboek van
Strafvordering (1). (1) Parl. St. Senaat 2013-14, nr 5-2001/4, 4.
- Art. 54, §§ 5 en 6 Wet 5 mei 2014 betreffende de internering
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P.2016.1223.N

AC nr. ...

- Strafzaken
Er bestaat geen recht op verzet tegen elke rechterlijke beslissing; het rechtsmiddel verzet kan alleen
worden aangewend in de door de wetgever bepaalde gevallen.
29 november 2016

P.2015.0214.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Bescherming van de maatschappij - Internering - Uitvoering Uitvoeringsmodaliteiten - Artikel 54 Interneringswet - Spoedeisende en eenzijdige procedure Verzet - Vorm
Uit de tekst van artikel 54 Interneringswet, de doelstelling ervan en de algemene economie van de
regeling volgt dat het door artikel 54, § 5 en § 6, Interneringswet bedoelde verzet een rechtsmiddel
sui generis is, dat uitsluitend door het afleggen van een verklaring op de griffie van de
strafuitvoeringsrechtbank door het openbaar ministerie of de advocaat van de geïnterneerde kan
worden aangetekend.
- Art. 54, §§ 5 en 6 Wet 5 mei 2014 betreffende de internering
27 december 2016

P.2016.1223.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Beslissingen tot verwijzing of buitenvervolgingstelling Mogelijkheid
Noch artikel 187 Wetboek van Strafvordering noch enig andere wettelijke bepaling laten verzet toe
tegen beslissingen van het onderzoeksgerecht tot verwijzing of buitenvervolgingstelling.
29 november 2016

P.2015.0214.N

AC nr. ...

VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Allerlei - Voorlopige tenuitvoerlegging - Hoger beroep - Bevoegdheid van de
rechter - Beginsel
Artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek moet verhinderen dat de appelrechter de wenselijkheid
van de door de eerste rechter uitgesproken voorlopige tenuitvoerlegging opnieuw in vraag stelt; dat
artikel belet evenwel niet dat de appelrechter de door de eerste rechter toegekende voorlopige
tenuitvoerlegging tenietdoet indien ze is bevolen met schending van de wet of met miskenning van
een algemeen rechtsbeginsel (1). (1) Cass. 1 april 2004, AR C.02.0055.N, AC 2004, nr. 176.
- Art. 1402 Gerechtelijk Wetboek
16 maart 2017

C.2015.0444.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Allerlei - Voorlopige tenuitvoerlegging - Hoger beroep - Bevoegdheid van de
rechter - Beginsel - Grenzen
De enige onregelmatigheden op grond waarvan de voorlopige tenuitvoerlegging tenietgedaan kan
worden, zijn die welke een weerslag hebben op de beslissing over de voorlopige tenuitvoerlegging
en niet die welke een weerslag hebben op de beslissingen over de grond van de zaak.
- Art. 1402 Gerechtelijk Wetboek
16 maart 2017

C.2015.0444.F

AC nr. ...
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STRAFZAKEN
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Conclusies - Termijn - Conclusies neergelegd buiten
termijn - Wering - Aard
Uit artikel 4, tiende lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering volgt dat de rechter
conclusies, neergelegd buiten de vastgestelde termijnen, zonder enig verzoek daartoe van de
partijen uit het debat dient te weren tenzij partijen akkoord zijn om de conclusies in het debat te
houden of, gelet op de ontdekking van een nieuw en ter zake dienend stuk of feit, een nieuwe
conclusietermijn werd verleend.
- Art. 4, tiende lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
- Art. 748, § 2 Gerechtelijk Wetboek
21 februari 2017

P.2016.1079.N

AC nr. ...

VOORLOPIGE HECHTENIS
AANHOUDING
Aanhouding - Termijn van vierentwintig uur - Bevel tot verlenging - Doelstelling
De in artikel 15bis Voorlopige Hechteniswet bepaalde verlenging van de vierentwintig uur durende
termijn van vrijheidsbeneming beantwoordt aan de noodzaak om de uitoefening van het recht van
verdediging te waarborgen alsook om de doelstellingen van het onderzoek te verwezenlijken die de
oorspronkelijke vrijheidsbeneming hebben gerechtvaardigd, wanneer de eerste termijn niet
volstond om de opsporingshandelingen of onderzoeksverrichtingen uit te voeren die nodig zijn om
op gepaste wijze te beslissen of de verdachte moet worden vrijgelaten of in voorlopige hechtenis
worden genomen (1). (1) Zie de vordering van het OM.
- Art. 15bis Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
22 februari 2017

P.2017.0191.F

AC nr. ...

Aanhouding - Termijn van vierentwintig uur - Bevel tot verlenging - Motivering - Ernstige
aanwijzingen van schuld - Bijzondere omstandigheden - Onaantastbare vaststelling door de
onderzoeksrechter
De onderzoeksrechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het bestaan van
ernstige aanwijzingen van schuld en de bijzondere omstandigheden van het voorliggende geval
afleidt die de verlenging van de vierentwintig uur durende termijn rechtvaardigen; de wet gebiedt
hem niet aan te tonen dat het onmogelijk was om binnen die termijn de onderzoeksdaden te
verrichten die hij in het bevel tot verlenging vermeldt (1). (1) Zie de vordering van het OM.
- Art. 15bis Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
22 februari 2017

P.2017.0191.F

AC nr. ...

Aanhouding - Termijn van vierentwintig uur - Bevel tot verlenging - Motivering - Toezicht van het
onderzoeksgerecht
Het onderzoeksgerecht, dat de motivering van een bevel tot verlenging van de termijn van
vrijheidsbeneming moet onderzoeken, vermag niet zijn eigen beoordeling in de plaats van die van
de onderzoeksrechter te stellen. Het onderzoeksgerecht gaat enkel na of hij, op grond van de
vaststellingen die het bevel bevat, die beslissing naar recht heeft kunnen nemen (1). (1) Zie de
vordering van het OM.
- Artt. 15bis, 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
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P.2017.0191.F

AC nr. ...

BEVEL TOT AANHOUDING
Bevel tot aanhouding - Regelmatigheid - Bevel tot verlenging van de termijn van
vrijheidsbeneming - Motivering - Toezicht door het onderzoeksgerecht
Het onderzoeksgerecht, dat de motivering van een bevel tot verlenging van de termijn van
vrijheidsbeneming moet onderzoeken, vermag niet zijn eigen beoordeling in de plaats van die van
de onderzoeksrechter te stellen. Het onderzoeksgerecht gaat enkel na of hij, op grond van de
vaststellingen die het bevel bevat, die beslissing naar recht heeft kunnen nemen (1). (1) Zie de
vordering van het OM.
- Artt. 15bis, 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
22 februari 2017

P.2017.0191.F

AC nr. ...

CASSATIEBEROEP
Cassatieberoep - Cassatieberoep in het belang van de wet - Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling - Arrest dat de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde beveelt Vernietiging in het belang van de wet - Cassatie zonder verwijzing
Wanneer het Hof, op vordering van de procureur-generaal bij dat Hof, met toepassing van artikel
442 Wetboek van Strafvordering een arrest vernietigt van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
de invrijheidstelling van een inverdenkinggestelde beveelt, wordt de vernietiging uitgesproken
zonder verwijzing (1). (1) Zie de vordering van het OM.
- Art. 442 Wetboek van Strafvordering
22 februari 2017
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HANDHAVING
Handhaving - Onderzoeksgerechten - Verschijning binnen vijf dagen - Onderzoek van de
regelmatigheid van het aanhoudingsbevel - Bevel tot verlenging van de termijn van
vrijheidsbeneming - Motivering - Toezicht door het onderzoeksgerecht
Het onderzoeksgerecht, dat de motivering van een bevel tot verlenging van de termijn van
vrijheidsbeneming moet onderzoeken, vermag niet zijn eigen beoordeling in de plaats van die van
de onderzoeksrechter te stellen. Het onderzoeksgerecht gaat enkel na of hij, op grond van de
vaststellingen die het bevel bevat, die beslissing naar recht heeft kunnen nemen (1). (1) Zie de
vordering van het OM.
- Artt. 15bis, 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
22 februari 2017
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VREEMDELINGEN
- Illegaal verblijf - Bevel om het grondgebied te verlaten - Machtiging tot verblijf - Aanvraag Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 - Bewijs van inschrijving - Voorlopige machtiging Draagwijdte - Uitwerking op het bevel om het grondgebied te verlaten
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De afgifte van een bewijs van inschrijving geeft aan dat de aanvragers gemachtigd zijn om te
verblijven, zij het tijdelijk en precair; zij heeft dus de impliciete intrekking tot gevolg van het vorige
bevel om het grondgebied te verlaten, waarmee het onverenigbaar is (1). (1) Zie concl. OM. in Pas.
2017, nr. ...
13 maart 2017
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- Illegaal verblijf - Bevel om het grondgebied te verlaten - Machtiging tot verblijf - Aanvraag Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 - Bewijs van inschrijving - Voorlopige machtiging Draagwijdte - Uitwerking op het bevel om het grondgebied te verlaten
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
13 maart 2017
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN
ALGEMEEN
Algemeen - Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van
vennootschappen - Jaarrekening - Getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het
resultaat van de vennootschap - Ontoereikend karakter - Toepassing van het koninklijk besluit
Volgens artikel 24, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen, dat de omzetting is van artikel 2.3 van de Vierde Richtlijn
78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978, moet de jaarrekening een getrouw beeld geven van het
vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap, en krachtens artikel 24,
tweede lid, van dat koninklijk besluit, dat de omzetting is van artikel 2.4 van de richtlijn, moeten,
wanneer de toepassing van de bepalingen betreffende de jaarrekening niet volstaat om te voldoen
aan dat voorschrift, aanvullende inlichtingen worden verstrekt in de toelichting; hieruit volgt dat de
toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit, in de regel, een getrouw beeld geeft van
het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap (1). (1) Zie concl. OM in
Pas. 2016, nr. … .
- Art. 24 KB 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen
6 april 2017
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Algemeen - Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Advies - Rechter - Bevoegdheid
Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.
6 april 2017
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Algemeen - Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van
vennootschappen - Jaarrekening - Getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het
resultaat van de vennootschap - Ontoereikend karakter - Toepassing van het koninklijk besluit
Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.
6 april 2017

F.2015.0180.F

AC nr. ...

Algemeen - Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Advies - Rechter - Bevoegdheid
De rechter mag afwijken van de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen,
zonder dat er daarom sprake dient te zijn van een uitdrukkelijke afwijking of van een schending van
een grondwettelijke of Europese norm (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. … .
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