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LiberCas 8/2017

CASSATIEBEROEP

BURGERLIJKE ZAKEN

De beslissing waarbij de Raad van State uitspraak over de kosten en over de 
rechtsplegingsvergoeding doet, is als dusdanig niet van dien aard dat ze het voorwerp van een 
cassatieberoep kan uitmaken (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ***.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Raad van State - Afdeling bestuursrechtspraak - Beslissing over de 
kosten en over de rechtsplegingsvergoeding

22 juni 2017 C.2016.0500.F AC nr. ...22 juni 2017

- Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 januari 1973

- Art. 158 Grondwet 1994

Conclusie van advocaat-generaal Werquin.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Raad van State - Afdeling bestuursrechtspraak - Beslissing over de 
kosten en over de rechtsplegingsvergoeding

22 juni 2017 C.2016.0500.F AC nr. ...22 juni 2017

FRAUDE

Het misdrijf informaticabedrog, gepleegd ten nadele van een bloedverwant in de opgaande lijn, 
houdt geen verband met artikel 462 Strafwetboek (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ... 

 - Informaticabedrog - Familiale immuniteit - Bloedverwantschap tussen de dader en het 
slachtoffer - Toepassing

26 april 2017 P.2016.0924.F AC nr. ...26 april 2017

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 

 - Informaticabedrog - Familiale immuniteit - Bloedverwantschap tussen de dader en het 
slachtoffer - Toepassing

26 april 2017 P.2016.0924.F AC nr. ...26 april 2017

GRONDWET

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)

De beslissing waarbij de Raad van State uitspraak over de kosten en over de 
rechtsplegingsvergoeding doet, is als dusdanig niet van dien aard dat ze het voorwerp van een 
cassatieberoep kan uitmaken (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ***.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 158 - Cassatieberoep - Burgerlijke zaken - 
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Raad van State - Afdeling bestuursrechtspraak - Beslissing over de kosten en 
over de rechtsplegingsvergoeding
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22 juni 2017 C.2016.0500.F AC nr. ...22 juni 2017

- Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 januari 1973

- Art. 158 Grondwet 1994

Conclusie van advocaat-generaal Werquin.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 158 - Cassatieberoep - Burgerlijke zaken - 
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Raad van State - Afdeling bestuursrechtspraak - Beslissing over de kosten en 
over de rechtsplegingsvergoeding

22 juni 2017 C.2016.0500.F AC nr. ...22 juni 2017

INFORMATICA

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 

 - Informaticabedrog - Familiale immuniteit - Bloedverwantschap tussen de dader en het 
slachtoffer - Toepassing

26 april 2017 P.2016.0924.F AC nr. ...26 april 2017

Het misdrijf informaticabedrog, gepleegd ten nadele van een bloedverwant in de opgaande lijn, 
houdt geen verband met artikel 462 Strafwetboek (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...  

 - Informaticabedrog - Familiale immuniteit - Bloedverwantschap tussen de dader en het 
slachtoffer - Toepassing

26 april 2017 P.2016.0924.F AC nr. ...26 april 2017

INKOMSTENBELASTINGEN

PERSONENBELASTING

Personenbelasting - Diverse inkomsten - Privévermogen - Normaal beheer - Speculatieve 
verrichting
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Uit artikel 90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1) volgt niet dat een 
verrichting die de grenzen van het normale beheer van een privévermogen te boven gaat een 
speculatieve verrichting is, en evenmin dat winst of baten uit een speculatie met aandelen of 
deelbewijzen van vennootschappen niet kunnen overeenstemmen met het bedrag van de 
meerwaarde die op die effecten is gerealiseerd wanneer de aankoopprijs ervan en de 
doorverkoopprijs ervan marktconform zijn (2). (1) In de versie die van toepassing is voor het 
aanslagjaar 2008, namelijk zoals gewijzigd bij KB van 20 december 1996 "houdende diverse fiscale 
maatregelen, met toepassing van de artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 2° en 3°, van de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie" , en vóór de wijziging ervan door artikel 6 van de wet van 11 
december 2008 "houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde 
het in overeenstemming te brengen met de Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 
betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke 
splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit 
verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een 
lidstaat naar een andere lidstaat, gewijzigd bij de Richtlijn 2005/19/EEG van de Raad van 17 februari 
2005". (2) Zie conclusie OM in Pas. 2017, nr. ***. 

27 april 2017 F.2015.0120.F AC nr. ...27 april 2017

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Uit artikel 90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1) volgt niet dat een 
verrichting die de grenzen van het normale beheer van een privévermogen te boven gaat een 
speculatieve verrichting is, en evenmin dat winst of baten uit een speculatie met aandelen of 
deelbewijzen van vennootschappen niet kunnen overeenstemmen met het bedrag van de 
meerwaarde die op die effecten is gerealiseerd wanneer de aankoopprijs ervan en de 
doorverkoopprijs ervan marktconform zijn (2). (1) In de versie die van toepassing is voor het 
aanslagjaar 2008, namelijk zoals gewijzigd bij KB van 20 december 1996 "houdende diverse fiscale 
maatregelen, met toepassing van de artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 2° en 3°, van de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie" , en vóór de wijziging ervan door artikel 6 van de wet van 11 
december 2008 "houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde 
het in overeenstemming te brengen met de Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 
betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke 
splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit 
verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een 
lidstaat naar een andere lidstaat, gewijzigd bij de Richtlijn 2005/19/EEG van de Raad van 17 februari 
2005". (2) Zie conclusie OM in Pas. 2017, nr. ***.  

Personenbelasting - Diverse inkomsten - Aandelen of deelbewijzen van vennootschappen - 
Speculatie - Winsten of baten - Overeenstemmend met het bedrag van de meerwaarde

27 april 2017 F.2015.0120.F AC nr. ...27 april 2017

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

Personenbelasting - Diverse inkomsten - Privévermogen - Normaal beheer - Speculatieve 
verrichting

27 april 2017 F.2015.0120.F AC nr. ...27 april 2017

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

Personenbelasting - Diverse inkomsten - Aandelen of deelbewijzen van vennootschappen - 
Speculatie - Winsten of baten - Overeenstemmend met het bedrag van de meerwaarde
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27 april 2017 F.2015.0120.F AC nr. ...27 april 2017

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Artikel 26, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, dat niet noodzakelijk vereist 
dat de verrichting is geschied met de bedoeling een belastbare winst aan de belasting te onttrekken, 
verstaat onder ?abnormale voordelen', die voordelen die, gelet op de economische 
omstandigheden van het ogenblik, strijdig zijn met de gewone gang van zaken, met de regels of met 
de gevestigde handelsgebruiken, en onder ?goedgunstige voordelen', de voordelen die worden 
verleend zonder de uitvoering van een verbintenis te vormen, of die welke worden verleend zonder 
enige tegenwaarde (1). (1) Zie Cass. 30 oktober 2008, AR F.07.0008.F, AC 2008, nr. 598 en Cass. 16 
september 2010, AR F.09.0060.F, arrest niet gepubliceerd, alsook R. BIZAC, "Les avantages 
anormaux et bénévoles", R.G.F., 1993, 313 -330.  

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Winsten - Abnormale 
of goedgunstige voordelen

27 april 2017 F.2015.0173.F AC nr. ...27 april 2017

- Art. 26, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Uit de artikelen 49, eerste lid, 66, § 1, en 24, eerste lid, 2°, en derde lid, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 volgt dat de in voornoemd artikel 66, § 1, vermelde beperking tot 75 
pct. uitsluitend geldt voor de kosten en minderwaarden betreffende voertuigen die worden 
gebruikt voor de beroepsactiviteit van de belastingplichtige, met uitsluiting van die welke behoren 
tot de stock van zijn onderneming in het raam van een activiteit van autohandel. 

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - 
Voertuigen  - Onkosten en minderwaarden - Beperking tot 75 pct - Toepassingsgebied

27 april 2017 F.2016.0069.F AC nr. ...27 april 2017

- Art. 66, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Noch uit artikel 355 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1), noch uit enige andere 
bepaling volgt dat de administratie, om de verjaring te vermijden en over een nieuwe 
aanslagtermijn te beschikken, de nieuwe aanslag zou moeten vestigen volgens de procedure van 
aanslag van ambtswege wanneer de oorspronkelijke aanslag ambtshalve werd gevestigd en nietig 
werd verklaard wegens een andere oorzaakdan de schending van de voorwaarden waaronder de in 
artikel 351, eerste lid, van dat wetboek bedoelde procedure kan worden ingesteld (1). (1) In de 
versie ervan die van toepassing is op de aanslagjaren 1993 en 1994.

Vennootschapsbelasting - Algemeen - Vestiging van de aanslag - Termijnen - Aanslag van 
ambtswege - Oorspronkelijke aanslag ambtshalve gevestigd - Nietigverklaring - Nieuwe aanslag - 
Nieuwe termijn - Procedure

27 april 2017 F.2016.0082.F AC nr. ...27 april 2017

MISDRIJF

DEELNEMING

Deelneming - Mededaderschap - Deelnemingshandeling - Begrip - Handeling die volgt op het 
plegen van het misdrijf
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In de regel kan alleen een positieve daad die aan de uitvoering van het misdrijf voorafgaat of ermee 
samenvalt, deelneming aan een misdaad of een wanbedrijf in de zin van artikel 66 Strafwetboek 
opleveren; handelingen die volgen op het plegen van het misdrijf kunnen echter strafbare 
deelneming opleveren wanneer zij het voorwerp waren van voorafgaandelijk overleg en aldus deel 
uitmaken van het plan dat voorzien was voor het plegen van het misdrijf (1). (1) Zie Cass. 27 oktober 
2009, AR P.09.0970.N, AC 2009, nr. 623.

26 april 2017 P.2017.0184.F AC nr. ...26 april 2017

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING

Het misdrijf informaticabedrog, gepleegd ten nadele van een bloedverwant in de opgaande lijn, 
houdt geen verband met artikel 462 Strafwetboek (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. … 

Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning - Familiale immuniteit - Bloedverwantschap tussen 
de dader en het slachtoffer - Informaticabedrog - Toepassing

26 april 2017 P.2016.0924.F AC nr. ...26 april 2017

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch. 

Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning - Familiale immuniteit - Bloedverwantschap tussen 
de dader en het slachtoffer - Informaticabedrog - Toepassing

26 april 2017 P.2016.0924.F AC nr. ...26 april 2017

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN

GERECHTELIJK ONDERZOEK

De door een onderzoeksgerecht gedane vaststelling dat één van de bestanddelen van een aan een 
inverdenkinggestelde ten laste gelegd misdrijf ontbreekt, houdt impliciet de vaststelling in dat er 
geen voldoende aanwijzingen voorhanden zijn om hem uit dien hoofde naar het vonnisgerecht te 
verwijzen (1). (1) Cass. 28 januari 2015, AR P.14.1463.F, AC 2015, nr. 64. 

Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Buitenvervolgingstelling - Voldoende 
aanwijzingen van schuld - Begrip - Ontstentenis van één van de bestanddelen van het misdrijf

26 april 2017 P.2017.0051.F AC nr. ...26 april 2017

Het bestaan van aanwijzingen van schuld die de verwijzing naar het vonnisgerecht verantwoorden, 
wordt door het onderzoeksgerecht in feite beoordeeld (1). (1) Cass. 28 januari 2015, AR 
P.14.1463.F, AC 2015, nr. 64.

Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing - Voldoende aanwijzingen 
van schuld - Feitelijke beoordeling door het onderzoeksgerecht

26 april 2017 P.2017.0051.F AC nr. ...26 april 2017

Onder aanwijzingen van schuld die de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het 
vonnisgerecht verantwoorden, worden de gegevens verstaan die, nadat ze op het einde van het 
gerechtelijk onderzoek zijn vergaard en getoetst, voldoende ernstig blijken zodat een veroordeling 
waarschijnlijk lijkt (1). (1) Cass. 16 september 1987, AR 6141, AC 1987-88, nr. 35. 

Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing - Voldoende aanwijzingen 
van schuld
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26 april 2017 P.2017.0051.F AC nr. ...26 april 2017

ONDERZOEKSGERECHTEN

Onder aanwijzingen van schuld die de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het 
vonnisgerecht verantwoorden, worden de gegevens verstaan die, nadat ze op het einde van het 
gerechtelijk onderzoek zijn vergaard en getoetst, voldoende ernstig blijken zodat een veroordeling 
waarschijnlijk lijkt (1). (1) Cass. 16 september 1987, AR 6141, AC 1987-88, nr. 35.

 - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing - Voldoende aanwijzingen van schuld

26 april 2017 P.2017.0051.F AC nr. ...26 april 2017

Het bestaan van aanwijzingen van schuld die de verwijzing naar het vonnisgerecht verantwoorden, 
wordt door het onderzoeksgerecht in feite beoordeeld (1). (1) Cass. 28 januari 2015, AR 
P.14.1463.F, AC 2015, nr. 64.

 - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing - Voldoende aanwijzingen van schuld - Feitelijke 
beoordeling

26 april 2017 P.2017.0051.F AC nr. ...26 april 2017

De door een onderzoeksgerecht gedane vaststelling dat één van de bestanddelen van een aan een 
inverdenkinggestelde ten laste gelegd misdrijf ontbreekt, houdt impliciet de vaststelling in dat er 
geen voldoende aanwijzingen voorhanden zijn om hem uit dien hoofde naar het vonnisgerecht te 
verwijzen (1). (1) Cass. 28 januari 2015, AR P.14.1463.F, AC 2015, nr. 64. 

 - Regeling van de rechtspleging - Buitenvervolgingstelling - Voldoende aanwijzingen van schuld - 
Begrip - Ontstentenis van één van de bestanddelen van het misdrijf

26 april 2017 P.2017.0051.F AC nr. ...26 april 2017

RAAD VAN STATE

Al zou de vordering tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde 
behoren, de Raad van State is als enige bevoegd om uitspraak te doen over de kosten en over de 
rechtsplegingsvergoeding, zoals deze worden bedoeld in de artikelen 30, § 1, tweede lid, en 30/1 
van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 en in de artikelen 66 tot 77 van het besluit van 
de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ***. 

 - Afdeling bestuursrechtspraak - Beslissing over de kosten en over de rechtsplegingsvergoeding - 
Bevoegdheid

22 juni 2017 C.2016.0500.F AC nr. ...22 juni 2017

- Artt. 66 tot 77 Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State

- Artt. 30, § 1, tweede lid, en 30/1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 januari 1973

Conclusie van advocaat-generaal Werquin.

 - Afdeling bestuursrechtspraak - Beslissing over de kosten en over de rechtsplegingsvergoeding - 
Bevoegdheid
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22 juni 2017 C.2016.0500.F AC nr. ...22 juni 2017

Conclusie van advocaat-generaal Werquin.

 - Afdeling bestuursrechtspraak - Beslissing over de kosten en over de rechtsplegingsvergoeding - 
Bevoegdheid

22 juni 2017 C.2016.0500.F AC nr. ...22 juni 2017

De beslissing waarbij de Raad van State uitspraak over de kosten en over de 
rechtsplegingsvergoeding doet, is als dusdanig niet van dien aard dat ze het voorwerp van een 
cassatieberoep kan uitmaken (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ***.

 - Afdeling bestuursrechtspraak - Beslissing over de kosten en over de rechtsplegingsvergoeding - 
Bevoegdheid

22 juni 2017 C.2016.0500.F AC nr. ...22 juni 2017

- Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 januari 1973

- Art. 158 Grondwet 1994

STRAFUITVOERING

De veroordeelde vreemdeling aan wie een document werd afgegeven overeenkomstig het model 
van bijlage 35 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, mag op het 
grondgebied verblijven en verblijft er niet illegaal, hoewel hij noch toegelaten noch gemachtigd is 
tot verblijf; zolang die toestand blijft bestaan, is het niet onmogelijk om de sociale re-integratie te 
bewerkstelligen die wordt nagestreefd door de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit, 
zodat artikel 25/2 Wet Strafuitvoering niet op hem van toepassing is.

 - Vrijheidsstraf - Strafuitvoeringsmodaliteit - Toelatingsvoorwaarde - Vreemdeling die toegelaten 
of gemachtigd is om in het Rijk te verblijven

26 april 2017 P.2017.0375.F AC nr. ...26 april 2017

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING

De veroordeelde vreemdeling aan wie een document werd afgegeven overeenkomstig het model 
van bijlage 35 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, mag op het 
grondgebied verblijven en verblijft er niet illegaal, hoewel hij noch toegelaten noch gemachtigd is 
tot verblijf; zolang die toestand blijft bestaan, is het niet onmogelijk om de sociale re-integratie te 
bewerkstelligen die wordt nagestreefd door de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit, 
zodat artikel 25/2 Wet Strafuitvoering niet op hem van toepassing is.

 - Toelatingsvoorwaarde - Vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om in het Rijk te 
verblijven

26 april 2017 P.2017.0375.F AC nr. ...26 april 2017
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VREEMDELINGEN

De veroordeelde vreemdeling aan wie een document werd afgegeven overeenkomstig het model 
van bijlage 35 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, mag op het 
grondgebied verblijven en verblijft er niet illegaal, hoewel hij noch toegelaten noch gemachtigd is 
tot verblijf; zolang die toestand blijft bestaan, is het niet onmogelijk om de sociale re-integratie te 
bewerkstelligen die wordt nagestreefd door de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit, 
zodat artikel 25/2 Wet Strafuitvoering niet op hem van toepassing is.

 - Veroordeelde vreemdeling - Vrijheidsstraf - Strafuitvoeringsmodaliteit - Toelatingsvoorwaarde - 
Vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om in het Rijk te verblijven

26 april 2017 P.2017.0375.F AC nr. ...26 april 2017
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