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LiberCas 7/2017

BESLAG

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING

De notariële akte vormt een uitvoerbare titel wanneer ze, in haar authentieke vorm, alle gegevens 
bekrachtigt die nodig zijn om het bestaan, de opeisbaarheid en het bedrag van de schuldvordering 
te bepalen. 

Gedwongen tenuitvoerlegging - Notariële akte - Uitvoerbare titel

1 juni 2017 C.2016.0479.F AC nr. ...1 juni 2017

- Art. 1494, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 19 Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

BOSSEN

Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.

 - Openbare wegen - Toegang voor motorvoertuigen - Ontrading

29 maart 2017 P.2017.0015.F AC nr. ...29 maart 2017

Uit het feit dat artikel 22 van het Waalse Boswetboek, onder de daarin bepaalde voorwaarden, de 
toegang verbiedt voor motorvoertuigen tot daartoe niet afgebakende wegen, kan niet worden 
afgeleid dat het in artikel 17 van dat wetboek bedoelde algemeen verbod op belemmering van het 
verkeer op dergelijke wegen niet van toepassing zou zijn op motorvoertuigen, zodat permanente 
slagbomen de toegang mogen blokkeren; de omstandigheid dat een bord aangeeft dat de doorgang 
vrij blijft voor andere, in de artikelen 20 en 21 van dat wetboek bedoelde, niet-gemotoriseerde 
gebruikers, zoals voetgangers, fietsers of ruiters, doet daaraan geen afbreuk (1). (1) Zie concl. OM.

 - Openbare wegen die de bossen en wouden doorkruisen - Verkeer - Motorvoertuigen - Ontrading

29 maart 2017 P.2017.0015.F AC nr. ...29 maart 2017

- Artt. 17 en 22 Waals decreet 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek

CASSATIE

BINDENDVERKLARING

Het door de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij tegen de door de eiser 
ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest aangevoerde middel van niet-
ontvankelijkheid, afgeleid uit het gebrek aan belang van die vordering, is gegrond, wanneer geen 
enkel middel is gericht tegen de beslissing van de rechter die de vordering van de eiser tegen de tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij niet-ontvankelijk verklaart en de eiser niet 
aantoont dat hij belang erbij heeft dat het arrest van het Hof ten aanzien van de tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij bindend wordt verklaard.

Bindendverklaring - Door de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij aangevoerde 
middel van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit een gebrek aan belang - Geen cassatiemiddel - 
Gegrondheid

1 juni 2017 C.2016.0485.F AC nr. ...1 juni 2017
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CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN

De bevoegdheid van de beslagrechter om de betwisting over de identiteit van de houder van de 
schuldvordering op de derde te beslechten, sluit niet uit dat hij de wettelijke bepalingen die van 
toepassing zijn om uitspraak te doen over die betwisting, kan schenden.

Burgerlijke zaken - Belang - Derdenbeslag - Beslagrechter - Bevoegdheid

20 april 2017 C.2016.0131.F AC nr. ...20 april 2017

- Artt. 1395, eerste lid, en 1489 Gerechtelijk Wetboek

DAGVAARDING

Krachtens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, dat van toepassing is op de feiten, kan het 
verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling, met inbegrip van de niet-
naleving van de in die afdeling bedoelde termijnen of van de vermelding van een vorm, niet tot 
nietigheid leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de handeling het doel heeft bereikt dat de 
wet ermee beoogt, of dat die niet-vermelde vorm wel in acht is genomen.

 - Burgerlijke zaken - Nietigheid - Proceshandeling - Vorm - Verzuim of onregelmatigheid - Niet-
naleving van de termijnen - Verwezenlijking van het door de wet beoogde doel - Niet-vermelde 
vorm in acht genomen

1 juni 2017 C.2016.0402.F AC nr. ...1 juni 2017

Het doel dat de wet met de betekening van de dagvaarding beoogt, bestaat in de mededeling van 
de dagvaarding aan de gedagvaarde partij teneinde haar de mogelijkheid te bieden haar 
verweermiddelen voor te dragen.

 - Betekening - Wettelijk doel

1 juni 2017 C.2016.0402.F AC nr. ...1 juni 2017

DERDENBESLAG [ZIE: 065 BESLAG]

Een schuldeiser kan, in de regel, geen beslag leggen op de gedeponeerde sommen of borgtochten in 
handen van de Deposito- en Consignatiekas tenzij de deponent ervan zijn schuldenaar is.

 - Beslag in handen van de Deposito- en Consignatiekas

20 april 2017 C.2016.0131.F AC nr. ...20 april 2017

- Artt. 7 en 9 KB nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de 
werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 
1934

- Art. 1445 Gerechtelijk Wetboek

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN

RECHTSPLEGING
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Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

Rechtspleging - Niet van ambtswege gevestigde belasting - Bezwaar - Beslissing van het 
gemeentecollege - Geen beslissing - Betwisting voor de rechtbank van eerste aanleg - Termijn - 
Aanvang

15 juni 2017 F.2016.0054.F AC nr. ...15 juni 2017

Uit het onderling verband tussen artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 
L3321-10, eerste en tweede lid, alsook L 3321-11 van het Wetboek van de plaatselijke democratie 
en de decentralisatie volgt dat, bij ontstentenis van een beslissing van het gemeentecollege dat 
kennis genomen heeft van een bezwaar tegen een belasting die niet van ambtswege werd 
gevestigd, de betrokken belastingplichtige de betwisting betreffende de toepassing van het 
gemeentelijk belastingreglement aanhangig mag maken bij de rechtbank van eerste aanleg, zodra 
de termijn van zes maanden te rekenen van de datum van ontvangst van dat bezwaar is verstreken 
(1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ***.

Rechtspleging - Niet van ambtswege gevestigde belasting - Bezwaar - Beslissing van het 
gemeentecollege - Geen beslissing - Betwisting voor de rechtbank van eerste aanleg - Termijn - 
Aanvang

15 juni 2017 F.2016.0054.F AC nr. ...15 juni 2017

- Artt. L 3321-10, eerste en tweede lid, en L 3321-11 Waals Wetboek van de plaatselijke democratie en 
decentralisatie

- Art. 1385undecies Gerechtelijk Wetboek

HANDELSREGISTER

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

 - Kruispuntbank van Ondernemingen - Handelsonderneming - Inschrijving - Vordering in rechte - 
Rechtsvordering gegrond op een andere activiteit dan die waarop de inschrijving betrekking 
heeft - Rechtsvordering gegrond op een activiteit die niet valt onder het maatschappelijk doel 
waarvoor de onderneming is ingeschreven - Middel van niet-ontvankelijkheid - Tijdstip

15 juni 2017 C.2016.0504.F AC nr. ...15 juni 2017

Uit artikel III, 26, § 2, van het Wetboek van economisch recht volgt niet dat het middel van niet-
ontvankelijkheid waarin het voorziet, voor de eerste maal voor de eerste rechter moet worden 
voorgesteld (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ***. 

 - Kruispuntbank van Ondernemingen - Handelsonderneming - Inschrijving - Vordering in rechte - 
Rechtsvordering gegrond op een andere activiteit dan die waarop de inschrijving betrekking 
heeft - Rechtsvordering gegrond op een activiteit die niet valt onder het maatschappelijk doel 
waarvoor de onderneming is ingeschreven - Middel van niet-ontvankelijkheid - Tijdstip

15 juni 2017 C.2016.0504.F AC nr. ...15 juni 2017

- Art. III, 26, § 2 Wetbank 28 februari 2013 van economisch recht

HUUR VAN GOEDEREN

HUISHUUR

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Huur van een onroerend goed door een 
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Uit artikel 215, § 2, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, dwingende wetsbepaling ten voordele van de 
echtgenoten, volgt dat de werkelijke kennis van het huwelijk door de verhuurder die een opzegging 
ter kennis brengt of een exploot betekent, volstaat opdat de desbetreffende echtgenoot de 
nietigheid van die akten kan inroepen (1). (1) Zie Cass. 7 april 1994, AR C.93.0423.F, AC 1994, nr. 
161. 

echtgenoot vóór het huwelijk - Voornaamste gezinswoning - Opzeggingen, kennisgevingen en 
exploten - Opzegging door de verhuurder - Bestemmelingen

20 april 2017 C.2016.0443.F AC nr. ...20 april 2017

- Art. 215, § 2, tweede lid Burgerlijk Wetboek

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS

PRIMAIR STELSEL (WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN)

Uit artikel 215, § 2, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, dwingende wetsbepaling ten voordele van de 
echtgenoten, volgt dat de werkelijke kennis van het huwelijk door de verhuurder die een opzegging 
ter kennis brengt of een exploot betekent, volstaat opdat de desbetreffende echtgenoot de 
nietigheid van die akten kan inroepen (1). (1) Zie Cass. 7 april 1994, AR C.93.0423.F, AC 1994, nr. 
161. 

Primair stelsel (Wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgeno] [Zie: 200 HUWELIJK] - 
Huur van een onroerend goed door een echtgenoot vóór het huwelijk - Voornaamste 
gezinswoning - Opzeggingen, kennisgevingen en exploten - Opzegging door de verhuurder - 
Bestemmelingen

20 april 2017 C.2016.0443.F AC nr. ...20 april 2017

- Art. 215, § 2, tweede lid Burgerlijk Wetboek

MISDRIJF

DEELNEMING

Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere (1). (1) Onderzoek van het tweede middel (het 
Hof heeft beslist om enkel het deel van zijn arrest te publiceren dat gewijd is aan het onderzoek van 
het eerste middel).

Deelneming - Dader - Gebruik van een derde om het misdrijf te plegen - Strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid voor aangestelde

29 maart 2017 P.2017.0015.F AC nr. ...29 maart 2017

POGING

Poging tot vluchtmisdrijf is niet strafbaar (1). (1) Cass. 20 april 1993, AR 6773, AC 1993, nr. 189; zie 
P. ARNOU en L. DE BUSSCHER, Misdrijven en sancties in de wegverkeerswet, Antwerpen, Kluwer, 
1999, nr. 540.

Poging - Wegverkeer - Vluchtmisdrijf

29 maart 2017 P.2017.0044.F AC nr. ...29 maart 2017

- Art. 33 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 53 Strafwetboek
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TOEREKENBAARHEID

Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere (1). (1) Onderzoek van het tweede middel (het 
Hof heeft beslist om enkel het deel van zijn arrest te publiceren dat gewijd is aan het onderzoek van 
het eerste middel).

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Gebruik van een derde om het misdrijf te plegen - 
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor aangestelde

29 maart 2017 P.2017.0015.F AC nr. ...29 maart 2017

OVEREENKOMST

BESTANDDELEN

De uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de partij die zich verbindt, vereist effectieve 
kennis of, minstens, de mogelijkheid om effectief kennis te nemen van de bedingen waarmee moet 
worden ingestemd.

Bestanddelen - Toestemming - Voorwerp

20 april 2017 C.2016.0341.F AC nr. ...20 april 2017

- Art. 1108 Burgerlijk Wetboek

De toestemming met betrekking tot de algemene voorwaarden kan niet worden gegrond op een 
vermoeden van kennis dat verbonden is aan de hoedanigheid van koopman van de partij die zich 
verbindt.

Bestanddelen - Toestemming - Voorwerp - Algemene voorwaarden - Koopman

20 april 2017 C.2016.0341.F AC nr. ...20 april 2017

- Art. 1108 Burgerlijk Wetboek

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN

GEEN CONCLUSIE

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - 
Strafvordering - Veroordelende beslissing - Opgave van de wettelijke bepalingen die de 
bestanddelen van het misdrijf omschrijven en die de straf bepalen - Valsheid in geschriften - 
Gebruik door de vervalser
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In strafzaken moet de beslissing de bepalingen betreffende de strafbaarstellingen en de straffen 
opgeven (1); wanneer het gebruik van de valsheid in geschriften door de steller van het valse stuk 
en met hetzelfde bedrieglijk opzet werd gepleegd, wat het arrest vaststelt, is het gebruik van het 
valse stuk slechts de voortzetting van de valsheid zelf; de valsheid en het gebruik van het valse stuk 
maken in dat geval slechts één voortgezet misdrijf uit, waarop de straf wegens valsheid staat (2); de 
weglating van artikel 197 Strafwetboek in het bestreden arrest, dat door middel van verwijzing naar 
het beroepen vonnis de artikelen 193, 196, 213 en 214 Strafwetboek opgeeft, kan bijgevolg niet tot 
vernietiging leiden. (1) Zie bijv. Cass. 15 maart 2017, AR P.16.1271.F, AC 2017, nr. ... (vereniging van 
boosdoeners); Cass. 27 november 2012, AR P.11.1433.N, AC 2012, nr. 641 (Art. 2 KB 9 april 2007); 
Cass. 18 juni 2003, AR P.03.0269.F, AC 2003, nr. 358 (opzettelijke slagen en verwondingen met 
blijvende arbeidsongeschiktheid); Cass. 4 juni 2002, AR P.01.0706.N, AC 2002, nr. 33 (Art. 3 KB 13 
mei 1987); Cass. 15 april 1997, AR P.96.1158.N, AC 1997, nr. 185 (Art. 307, WIB92); R. DECLERCQ, 
Beginselen van strafrechtspleging, 5e uitg., Kluwer, 2010, nr. 1761-1763, en de daarin aangehaalde 
verwijzingen; F. VAN VOLSEM, "Een bijzonder aspect van de motiveringsverplichting in politie- en 
correctionele zaken" in F. DERUYCK, E. GOETHALS, L. HUYBRECHTS, J. LECLERCQ, J. ROZIE, M. ROZIE, 
P. TRAEST, en R. VERSTRAETEN (eds.), Amicus Curiae : liber amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 441-464; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la 
procédure pénale, Brugge, Die Keure, 7e uitg., 2014, 1269. Aldus heeft het Hof een arrest vernietigd 
dat, ook al vermeldde het artikel 197 van het Strafwetboek, noch uitdrukkelijk noch door verwijzing 
de wettelijke bepaling vermeldde die de straf bepaalt die van toepassing is op het gebruik van valse 
stukken. (Cass. 23 april 1996, AR P.94.1564.N, AC 1996, nr. 121). (2) Cass. 17 maart 2010, AR 
P.09.1623.F, AC 2010, nr. 188; zie Cass. 18 februari 1974, AC 1974, I, p. 641; A. MARCHAL en J.-P. 
JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, I, Brussel, Larcier, 1965, 257, nr 660; FR. 
LUGENTZ, "Les faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de 
banque et en écritures privées et usage de ces faux" in M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY, C. DE 
VALKENEER, D. DILLENBOURG, FR. LUGENTZ, J. MOINIL en G.-F. RANERI (eds.), Les infractions. 4 : 
Les infractions contre la foi publique, Brussel, Larcier, 2012, 190. Aldus, "wanneer, na aanneming 
van verzachtende omstandigheden, de raadkamer een beklaagde wegens het plegen van een door 
de artikelen 193 en 196 voorziene valsheid in geschriften naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen, is die rechtbank bevoegd om van de valsheid in geschriften en van het gebruik van valse 
stukken kennis te nemen, zo zij het bestaan vaststelt niet enkel van de valsheid maar ook van een 
door de beklaagde gepleegd feit van gebruik van valse stukken die de voortzetting van de vervalsing 
uitmaakt." (Cass. 5 september 1957, Arr. Verbr. 1957, 983, samenvatting). 

29 maart 2017 P.2016.1242.F AC nr. ...29 maart 2017

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 193 e.v. Strafwetboek

TUSSENKOMST

Krachtens artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan een partij voor de eerste maal 
tussenkomen in hoger beroep indien zij zich ertoe beperkt de stelling van een andere partij te 
staven en indien haar tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen van een veroordeling (1). (1) Zie 
concl. OM in Pas. 2017, nr. ***.

 - Hoger beroep - Ontvankelijkheid

1 juni 2017 C.2015.0300.F AC nr. ...1 juni 2017

- Art. 812, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

 - Hoger beroep - Ontvankelijkheid
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1 juni 2017 C.2015.0300.F AC nr. ...1 juni 2017

UITVOERBAARVERKLARING

Bij het onderzoek van de verenigbaarheid van de gevolgen, in België, van de erkenning of van de 
uitvoerbaarverklaring van de buitenlandse beslissing met de Belgische openbare orde, moet de 
rechter de ernst ervan beoordelen door de concrete omstandigheden van de zaak in aanmerking te 
nemen (1). (1) Het OM concludeerde tot de vernietiging van het bestreden arrest, op grond dat het 
arrest de kennelijke onverenigbaarheid van de uitwerking van de erkenning van het vonnis van 19 
november 2009 van het ?tribunal de grande instance' te Kinshasa/Gombe met de openbare orde 
enkel beoordeelde door het bestaan van de schuldvordering van de eiser op zijn broer te 
ontkennen, zodat het bestreden arrest dat vonnis zelf had herzien. 

 - Gevolgen van de erkenning of van de uitvoerbaarverklaring van de buitenlandse beslissing - 
Verenigbaarheid met de Belgische openbare orde - Verplichting van de rechter

8 juni 2017 C.2016.0114.F AC nr. ...8 juni 2017

- Art. 25, § 1, 1°, en § 2 Wet 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN

Er is sprake van gebruik van valse stukken als dat gebruik een ander blijft misleiden of schaden en 
aldus de door de vervalser gewenste uitwerking blijft hebben; daaruit volgt dat het gebruik van 
valse stukken niet eindigt op het ogenblik van de voltooiing van een verduistering van geldsommen 
wanneer dat gebruik tot doel heeft de oorzaak van de geldafhaling voor de benadeelde partij te 
verbergen door de boekhouding te vervalsen; de gewenste uitwerking bestaat erin de verduistering 
van geldsommen te verbergen om elk verzoek tot terugbetaling ervan te vermijden (1). (1) Zie bijv. 
Cass. 11 mei 2011, AR P.10.1991.F, onuitgegeven, geciteerd door FR. LUGENTZ, "Les faux en 
écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privées 
et usage de ces faux" in M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY, C. DE VALKENEER, D. DILLENBOURG, FR. 
LUGENTZ, J. MOINIL en G.-F. RANERI (eds.), Les infractions. 4 : Les infractions contre la foi publique, 
Brussel, Larcier, 2012, 150, voetnoot 353 (en zie p. 163 e.v.). 

 - Valsheid in geschriften - Gebruik - Gewenste uitwerking

29 maart 2017 P.2016.1242.F AC nr. ...29 maart 2017

- Artt. 193 e.v. Strafwetboek

 - Valsheid in geschriften - Gebruik door de vervalser - Veroordelende beslissing - Opgave van de 
wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het misdrijf omschrijven en die de straf bepalen
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In strafzaken moet de beslissing de bepalingen betreffende de strafbaarstellingen en de straffen 
opgeven (1); wanneer het gebruik van de valsheid in geschriften door de steller van het valse stuk 
en met hetzelfde bedrieglijk opzet werd gepleegd, wat het arrest vaststelt, is het gebruik van het 
valse stuk slechts de voortzetting van de valsheid zelf; de valsheid en het gebruik van het valse stuk 
maken in dat geval slechts één voortgezet misdrijf uit, waarop de straf wegens valsheid staat (2); de 
weglating van artikel 197 Strafwetboek in het bestreden arrest, dat door middel van verwijzing naar 
het beroepen vonnis de artikelen 193, 196, 213 en 214 Strafwetboek opgeeft, kan bijgevolg niet tot 
vernietiging leiden. (1) Zie bijv. Cass. 15 maart 2017, AR P.16.1271.F, AC 2017, nr. ... (vereniging van 
boosdoeners); Cass. 27 november 2012, AR P.11.1433.N, AC 2012, nr. 641 (Art. 2 KB 9 april 2007); 
Cass. 18 juni 2003, AR P.03.0269.F, AC 2003, nr. 358 (opzettelijke slagen en verwondingen met 
blijvende arbeidsongeschiktheid); Cass. 4 juni 2002, AR P.01.0706.N, AC 2002, nr. 33 (Art. 3 KB 13 
mei 1987); Cass. 15 april 1997, AR P.96.1158.N, AC 1997, nr. 185 (Art. 307, WIB92); R. DECLERCQ, 
Beginselen van strafrechtspleging, 5e uitg., Kluwer, 2010, nr. 1761-1763, en de daarin aangehaalde 
verwijzingen; F. VAN VOLSEM, "Een bijzonder aspect van de motiveringsverplichting in politie- en 
correctionele zaken" in F. DERUYCK, E. GOETHALS, L. HUYBRECHTS, J. LECLERCQ, J. ROZIE, M. ROZIE, 
P. TRAEST, en R. VERSTRAETEN (eds.), Amicus Curiae : liber amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 441-464; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la 
procédure pénale, Brugge, Die Keure, 7e uitg., 2014, 1269. Aldus heeft het Hof een arrest vernietigd 
dat, ook al vermeldde het artikel 197 van het Strafwetboek, noch uitdrukkelijk noch door verwijzing 
de wettelijke bepaling vermeldde die de straf bepaalt die van toepassing is op het gebruik van valse 
stukken. (Cass. 23 april 1996, AR P.94.1564.N, AC 1996, nr. 121). (2) Cass. 17 maart 2010, AR 
P.09.1623.F, AC 2010, nr. 188; zie Cass. 18 februari 1974, AC 1974, I, p. 641; A. MARCHAL en J.-P. 
JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, I, Brussel, Larcier, 1965, 257, nr 660; FR. 
LUGENTZ, "Les faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de 
banque et en écritures privées et usage de ces faux" in M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY, C. DE 
VALKENEER, D. DILLENBOURG, FR. LUGENTZ, J. MOINIL en G.-F. RANERI (eds.), Les infractions. 4 : 
Les infractions contre la foi publique, Brussel, Larcier, 2012, 190. Aldus, "wanneer, na aanneming 
van verzachtende omstandigheden, de raadkamer een beklaagde wegens het plegen van een door 
de artikelen 193 en 196 voorziene valsheid in geschriften naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen, is die rechtbank bevoegd om van de valsheid in geschriften en van het gebruik van valse 
stukken kennis te nemen, zo zij het bestaan vaststelt niet enkel van de valsheid maar ook van een 
door de beklaagde gepleegd feit van gebruik van valse stukken die de voortzetting van de vervalsing 
uitmaakt." (Cass. 5 september 1957, Arr. Verbr. 1957, 983, samenvatting). 

29 maart 2017 P.2016.1242.F AC nr. ...29 maart 2017

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 193 e.v. Strafwetboek

VERWIJZING NA CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN

Wanneer de vernietiging wordt uitgesproken en in de mate waarin zij wordt uitgesproken, worden 
de partijen voor de rechter op verwijzing teruggeplaatst in de toestand waarin zij zich bevonden 
voor de rechter wiens beslissing werd vernietigd, op voorwaarde dat de beschikkingen van die 
beslissing waaraan de vernietiging niet raakt, worden geëerbiedigd (1). (1) Cass. 5 maart 2015, AR 
C.13.0358.F, AC 2015, nr. 161 met concl. OM in Pas. 2015, nr. 161. 

Burgerlijke zaken - Toestand van de partijen

20 april 2017 C.2014.0060.F AC nr. ...20 april 2017

VONNISSEN EN ARRESTEN
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LiberCas 7/2017

BURGERLIJKE ZAKEN

De rechter bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt op grond van de wet van 12 januari 1993 
betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, is op grond van artikel 159 
van de Grondwet bevoegd om de interne en externe wettigheid van een bestuurshandeling ook te 
onderzoeken in het licht van een wet die geen verband houdt met de bescherming van het 
leefmilieu (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ***.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu - 
Bestuurshandeling - Wettigheid - Onderzoek door de rechter - Bevoegdheid

1 juni 2017 C.2015.0300.F AC nr. ...1 juni 2017

- Art. 159 Grondwet 1994

De niet-toepassing van een beslissing van de overheid krachtens artikel 159 Grondwet heeft niet tot 
gevolg dat ze voor de belanghebbenden rechten en verplichtingen doet ontstaan (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2017, nr. ***.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Beslissing van de overheid - Niet-toepassing krachtens artikel 159 
van de Grondwet - Rechten en verplichtingen voor de belanghebbenden

1 juni 2017 C.2015.0300.F AC nr. ...1 juni 2017

- Art. 159 Grondwet 1994

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Beslissing van de overheid - Niet-toepassing krachtens artikel 159 
van de Grondwet - Rechten en verplichtingen voor de belanghebbenden

1 juni 2017 C.2015.0300.F AC nr. ...1 juni 2017

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu - 
Bestuurshandeling - Wettigheid - Onderzoek door de rechter - Bevoegdheid

1 juni 2017 C.2015.0300.F AC nr. ...1 juni 2017

WEGVERKEER

WEGVERKEERSWET

Poging tot vluchtmisdrijf is niet strafbaar (1). (1) Cass. 20 april 1993, AR 6773, AC 1993, nr. 189; zie 
P. ARNOU en L. DE BUSSCHER, Misdrijven en sancties in de wegverkeerswet, Antwerpen, Kluwer, 
1999, nr. 540.

Wetsbepalingen - Art.  33 - Art. 33.1 - Vluchtmisdrijf - Poging

29 maart 2017 P.2017.0044.F AC nr. ...29 maart 2017

- Art. 33 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 53 Strafwetboek
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