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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID
Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder - Vordering
De vordering wegens burenhinder gesteund op artikel 544 Burgerlijk Wetboek veronderstelt een
abnormale hinder veroorzaakt door een daad, verzuim of gedraging die aan de buur toerekenbaar is
(1). (1) Cass. 12 maart 1999, AR C.98.0026.N, AC 1999, nr. 149; Cass. 3 april 2009, AR C.08.0617.N,
AC 2009, nr. 239; Zie Cass. 4 mei 2012, AR C.10.0080.F, AC 2012, nr. 276; Cass. 11 februari 2016, AR
C.15.0031.N, AC 2016, nr. 99.
- Art. 544 Burgerlijk Wetboek
10 maart 2017

C.2016.0405.N

AC nr. ...

HERSTELPLICHT
Herstelplicht - Algemeen - Herstel in natura - Vordering slachtoffer - Aanbod aansprakelijke
Herstel van de schade in natura is de normale wijze van vergoeding van schade; de rechter is
bijgevolg verplicht het herstel van de schade in natura te bevelen wanneer het slachtoffer dit
vordert of de aansprakelijke dit aanbiedt en deze wijze van herstel bovendien mogelijk is en geen
rechtsmisbruik uitmaakt (1). (1) Cass. 26 juni 1980, AC 1979-80, nr. 686 en Cass. 20 januari 1993, AR
9672, AC 1993, nr. 39, 39bis, 39ter.
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
3 april 2017

S.2016.0039.N

AC nr. ...

SCHADE
Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Maatstaf - Gebeurtenissen
die nadien hebben plaatsgehad en die met de fout en de schade geen verband houden Toepassing
Bij de raming van de vergoeding van de door een misdrijf veroorzaakte schade mogen geen latere
gebeurtenissen die niet in verband staan met de fout of de schade zelf en waardoor de toestand van
de schadelijder verbeterd of verergerd zou zijn, in aanmerking genomen worden; hoewel de rechter
bij de raming van de schade het tijdstip van de uitspraak in aanmerking moet nemen, moet de
omvang van de schade worden bepaald op het tijdstip van de fout en kan de omstandigheid dat er
in de schade veranderingen zijn opgetreden die niet hun oorsprong vinden in de onrechtmatige
daad degene die de fout heeft begaan, niet ontslaan van zijn verplichting tot algehele vergoeding
van de schade (1). (1) Cass. 22 juni 1988, AR 6744, AC 1988, nr. 659.
- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
28 maart 2017

P.2016.0751.N

AC nr. ...

BANKWEZEN - KREDIETWEZEN - SPAARWEZEN
BANKVERRICHTINGEN
Bankverrichtingen - Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten
voor de elektronische overmaking van geldmiddelen - Toepassingsgebied
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Wanneer het geschil tussen de partijen geen betrekking heeft op het ondeugdelijk functioneren, de
onbetrouwbaarheid of het defect van een instrument voor de elektronische overmaking van
geldmiddelen maar op een instructie die de bank meent te hebben ontvangen en waarvan de
houder van een rekening betwist dat hij ze gegeven heeft, is de wet van 17 juli 2002 niet van
toepassing.
- Art. 3, § 1, 3° Wet 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische
overmaking van geldmiddelen
20 oktober 2017

C.2015.0059.F

AC nr. ...

Bankverrichtingen - Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten
voor de elektronische overmaking van geldmiddelen - Toepassingsgebied
Aangezien de bank geen verrichting zonder toestemming uitvoerde in de hoedanigheid van uitgever
van een instrument voor de elektronische overmaking van geldmiddelen dat ter beschikking gesteld
werd van de houder van een rekening, kan zij geen terugbetaling verschuldigd zijn in de zin van
artikel 7, § 2, van de wet van 17 juli 2002; aangezien er geen toestand van niet-nakoming is
ontstaan onder de gelding van die wet, kan deze niet voortgeduurd hebben tot na de
inwerkingtreding van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten.
- Artt. 2 en 7, § 1, 2° Wet 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de
elektronische overmaking van geldmiddelen
20 oktober 2017

C.2015.0059.F

AC nr. ...

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
- Onrechtmatige btw-aftrek of niet betaling btw - Ontdoken belasting - Schade - Belgische Staat Burgerlijke partijstelling
De Belgische Staat kan zich voor de strafrechter burgerlijke partij stellen op grond van de misdrijven
die het onrechtmatig aftrekken van btw of de niet-betaling van btw tot voorwerp hebben en dit
voor de onrechtmatig afgetrokken btw of niet-betaalde btw, waarbij de omstandigheid dat de
administratie voor de betaling van de ontdoken belasting over een eigen mogelijkheid tot herstel
beschikt, die bestaat in de hoofdelijkheid voortvloeiend uit een veroordeling als dader of
medeplichtige aan de misdrijven bedoeld in de artikelen 73 en 73bis Btw- wetboek, de Belgische
Staat niet de toegang tot de rechter ontzegt door middel van de gewone rechtspleging (1). (1) Zie
Cass. 15 februari 2000, AR P.98.0836.N, AC 2000, nr.123.
- Artt. 73 en 73bis Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
21 maart 2017

P.2016.1031.N

AC nr. ...

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
INTERNERING
Internering - Opvolging en controle van uitvoeringsmodaliteiten - Procedure van
hoogdringendheid - Toepassing
Artikel 58,§3, Interneringswet, dat verband houdt met de opvolging en controle van de
uitvoeringsmodaliteiten van de internering en hun voorwaarden, is niet van toepassing op de door
artikel 54 Interneringswet bepaalde procedure van hoogdringendheid.
- Artt. 54 en 58, § 3 Wet 5 mei 2014 betreffende de internering
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P.2017.0267.N

AC nr. ...

Internering - Veroordeling van België door het EHRM - Nieuwe Interneringswet - Beweerde
onregelmatige opsluiting
Uit de omstandigheid dat het EHRM bij arrest van 6 september 2016 heeft geoordeeld dat een
geïnterneerde in de Rijksgevangenis te Merksplas geen enkele vorm van behandeling geniet, volgt
niet noodzakelijk dat een andere geïnterneerde die op het tijdstip van het bestreden vonnis
overeenkomstig de op 1 oktober 2016 in werking getreden Interneringswet is opgesloten in de
inrichting tot bescherming van de maatschappij te Merksplas, onrechtmatig is opgesloten wegens
het niet-ontvangen van een adequate behandeling (1). (1) Zie EHRM, 6 september 2016, W.D. c.
Belgique, §107.
21 maart 2017

P.2017.0267.N

AC nr. ...

KAMER VOOR BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
Kamer voor bescherming van de maatschappij - Onregelmatige opsluiting - Niet enigszins
aannemelijke bewering
De artikelen 3, 5 en 13 EVRM en de verplichtingen die daaruit voor België voortvloeien beletten de
kamer voor de bescherming van de maatschappij niet de bewering van een geïnterneerde dat hij
onregelmatig is opgesloten wegens de afwezigheid van een adequate behandeling te verwerpen,
indien die geïnterneerde, die verplicht wordt bijgestaan door een raadsman, die bewering niet
enigszins aannemelijk maakt.
- Artt. 3, 5 en 13 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
21 maart 2017

P.2017.0267.N

AC nr. ...

BESLAG
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslagrechter - Bevoegdheid van de rechter
De beslagrechter die, krachtens de artikelen 1395, eerste lid, en 1498 van het Gerechtelijk
Wetboek, kennisneemt van een vordering betreffende de middelen tot tenuitvoerlegging op de
goederen van de schuldenaar, beoordeelt de wettigheid en de regelmatigheid van het beslag maar
kan geen uitspraak doen over andere geschillen betreffende de tenuitvoerlegging; hij kan,
behoudens de uitdrukkelijk in de wet bepaalde gevallen, geen uitspraak doen over de grond van de
zaak; hij kan geen uitspraak doen over de rechten van de partijen die zijn vastgelegd in de akte
waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevorderd.
- Artt. 1395, eerste lid, en 1498 Gerechtelijk Wetboek
18 september 2017

C.2016.0546.F

AC nr. ...

Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslag op onroerend goed - Hypothecaire inschrijving Schuldeiser - Wijze van mededeling van de verkoopsvoorwaarden en van de toewijzing Aanmaning - Betekening - Gekozen woonplaats
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
16 oktober 2017

C.2016.0153.F

AC nr. ...
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Schuldeiser - Wijze van mededeling van de verkoopsvoorwaarden en van de toewijzing Aanmaning - Betekening - Gekozen woonplaats
Uit de artikelen 83, derde lid, Hypotheekwet en 1582, derde lid, Gerechtelijk Wetboek volgt dat de
betekening van de aanmaning aan de ingeschreven schuldeisers, aan degenen die een bevel hebben
doen overschrijven en aan de schuldenaar ten minste een maand vóór de verkoop, om inzage te
nemen van de verkoopsvoorwaarden en aanwezig te zijn bij de toewijzing van het door voornoemd
artikel 1582, derde lid, bedoelde pand rechtsgeldig kan plaatsvinden op de woonplaats die de
inschrijver in de akte van hypothecaire inschrijving heeft gekozen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017,
nr. ...
16 oktober 2017

C.2016.0153.F

AC nr. ...

BEVOEGDHEID EN AANLEG
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) Beslagrechter - Bevoegdheid van de rechter
De beslagrechter die, krachtens de artikelen 1395, eerste lid, en 1498 van het Gerechtelijk
Wetboek, kennisneemt van een vordering betreffende de middelen tot tenuitvoerlegging op de
goederen van de schuldenaar, beoordeelt de wettigheid en de regelmatigheid van het beslag maar
kan geen uitspraak doen over andere geschillen betreffende de tenuitvoerlegging; hij kan,
behoudens de uitdrukkelijk in de wet bepaalde gevallen, geen uitspraak doen over de grond van de
zaak; hij kan geen uitspraak doen over de rechten van de partijen die zijn vastgelegd in de akte
waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevorderd.
- Artt. 1395, eerste lid, en 1498 Gerechtelijk Wetboek
18 september 2017

C.2016.0546.F

AC nr. ...

STRAFZAKEN
Strafzaken - Bevoegdheid - Milieurecht - Waals Milieuwetboek - Administratieve geldboete Beroep tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar - Correctionele rechtbank Bevoegdheid
Uit de artikelen D.163, eerste lid, D.164, eerste, derde en laatste lid, Waals Milieuwetboek, artikel
139, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en de doelstelling van de regeling volgt dat artikel 139,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering van toepassing is op de door artikel D.164 Waals
Milieuwetboek bedoelde procedures en beslissingen, waarbij de omstandigheid dat de
strafvordering is vervallen ingevolge de laattijdigheid of afwezigheid van de door artikel D.162
Waals Milieuwetboek bedoelde beslissing van de procureur des Konings om al dan niet te
vervolgen, zonder belang is, zodat de correctionele rechtbank die voldoet aan een van de criteria
van artikel 139, Wetboek van Strafvordering, territoriaal bevoegd is om kennis te nemen van een
beroep tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar om een administratieve geldboete op
te leggen (1). (1) Zie Cass. 4 mei 2016, AR P.16.0082.F met concl. van advocaat-generaal D.
Vandermeersch.
- Artt. D.163, eerste lid, D.164, eerste, derde en laatste lid Decr.W.Gew. 27 mei 2004 - Milieuwetboek. - Boek 2 :
Waterwetboek. - Decretale gedeelte
- Art. 139, eerste lid Wetboek van Strafvordering
21 maart 2017

P.2017.0020.N

AC nr. ...
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- Verjaring - Burgerlijke partijstelling voor de strafrechter
Krachtens artikel 2244 Burgerlijk Wetboek vormt een dagvaarding voor het gerecht, betekend aan
hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting en met een dagvaarding
voor het gerecht wordt ook een burgerlijke partijstelling voor de strafrechter bedoeld; een
dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt, en voor de vorderingen die daarin
virtueel begrepen zijn (1). (1) Zie Cass. 12 januari 2010, AR P.09.1266.N, AC 2010, nr. 20.
28 maart 2017

P.2016.0751.N

AC nr. ...

- Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Recht van verdediging - Vordering tot
vergoeding van kosten van raadgevend geneesheer - Bewijs betaling - Gebrek aan gelegenheid
tot voeren van tegenspraak daarover door burgerlijke partij
De appelrechters die de vordering van de burgerlijke partijen tot vergoeding van de kosten van hun
raadgevend geneesheer ongegrond verklaren omdat zij niet bewijzen deze kosten zelf te hebben
betaald, zonder hen in de gelegenheid te stellen hierover tegenspraak te voeren, miskennen het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging (1). (1) Zie Cass. 28 maart 2017, AR
P.15.0959.N, AC 2017, nr. 218; Cass. 28 maart 2017, AR P.16.0547.N, AC 2017, nr. 219.
28 maart 2017

P.2016.0558.N

AC nr. ...

- Belgische Staat - Belasting over de toegevoegde waarde - Onrechtmatige btw-aftrek of niet
betaling btw - Ontdoken belasting - Schade - Burgerlijke partijstelling
De Belgische Staat kan zich voor de strafrechter burgerlijke partij stellen op grond van de misdrijven
die het onrechtmatig aftrekken van btw of de niet-betaling van btw tot voorwerp hebben en dit
voor de onrechtmatig afgetrokken btw of niet-betaalde btw, waarbij de omstandigheid dat de
administratie voor de betaling van de ontdoken belasting over een eigen mogelijkheid tot herstel
beschikt, die bestaat in de hoofdelijkheid voortvloeiend uit een veroordeling als dader of
medeplichtige aan de misdrijven bedoeld in de artikelen 73 en 73bis Btw- wetboek, de Belgische
Staat niet de toegang tot de rechter ontzegt door middel van de gewone rechtspleging (1). (1) Zie
Cass. 15 februari 2000, AR P.98.0836.N, AC 2000, nr.123.
- Artt. 73 en 73bis Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
21 maart 2017

P.2016.1031.N

AC nr. ...

- Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Recht van verdediging - Bepaling vertrekpunt
verjaring - Gebrek aan mogelijkheid tot voeren van verweer daarover door burgerlijke partij
De appelrechters die oordelen dat de vordering van de burgerlijke partijen verjaard is omdat het
vertrekpunt van de verjaring niet moet bepaald worden in hoofde van de burgerlijke partijen die
belast zijn met de terugvordering van de onterecht betaalde uitgaven, maar wel in hoofde van het
verzekeringsstelsel dat de voor die prestaties bestemde fondsen heeft geleverd, met name het RIZIV
en die deze vordering aldus verjaard verklaren door het vertrekpunt van de verjaring te bepalen op
het ogenblik van kennis door het RIZIV terwijl de beklaagden hebben aangevoerd dat de verjaring
begint te lopen van de kennis door de burgerlijke partijen, miskennen hun recht van verdediging
door hen niet in de mogelijkheid te stellen hierover verweer te voeren (1). (1) Zie Cass. 28 maart
2017, AR P.16.0558.N, AC 2017, nr. 220; Cass. 28 maart 2017, AR P.16.0547.N, AC 2017, nr. 219.
28 maart 2017

P.2015.0959.N

AC nr. ...
6/ 44

LiberCas

1/2018

- Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Recht van verdediging - Fout slachtoffer Bepaling aandeel aansprakelijkheid slachtoffer - Gebrek aan gelegenheid tot voeren van
tegenspraak daarover door burgerlijke partij
De appelrechters die oordelen dat het door de beklaagde gepleegde misdrijf in oorzakelijk verband
staat met het overlijden van het slachtoffer, maar deze zelf ook een fout heeft begaan die tot zijn
overlijden heeft bijgedragen en het aandeel van het slachtoffer in de aansprakelijkheid op de helft
bepalen en die de door de burgerlijke partij gevorderde provisies herleiden tot de helft op grond
van de fout van het slachtoffer, zonder de burgerlijke partij in de gelegenheid te stellen hierover
tegenspraak te voeren, miskennen het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging (1).
(1) Zie Cass. 28 maart 2017, AR P.16.0558.N, AC 2017, nr. 220; Cass. 28 maart 2017, AR
P.15.0959.N, AC 2017, nr. 218.
28 maart 2017

P.2016.0547.N

AC nr. ...

CASSATIE
BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Gerechtskosten - Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie Cassatie zonder verwijzing - Rechtsplegingsvergoeding - Basis-, minimum- en
maximumbedragen - Vaststelling
Wanneer cassatie wordt uitgesproken zonder verwijzing doet het Hof uitspraak over de kosten
krachtens artikel 1111, laatste lid, Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie Cass. 8 december 2014, AR
S.13.0018.N, AC 2014, nr. 763.
22 mei 2017

C.2016.0446.N

AC nr. ...

VERNIETIGING. OMVANG
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Doorhaling van de zaak op de rol
° De vernietiging met verwijzing plaatst de partijen, binnen de grenzen van de vernietiging, in de
toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd (1). (1) Cass. 26
januari 1990, AR 6880, AC 1989-90, nr. 328.
- Art. 1110 Gerechtelijk Wetboek
3 april 2017

S.2015.0071.N

AC nr. ...

CASSATIEMIDDELEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Artikel 149 Grondwet - Motivering - Vormvereiste Grief die geen verband houdt met het aangevoerde artikel - Ontvankelijkheid
Artikel 149 van de Grondwet beperkt zich ertoe de rechter de naleving van een vormvereiste op te
leggen die geen verband houdt met de waarde van de redenen van de vonnissen en de arresten.
- Art. 149 De gecoördineerde Grondwet 1994
18 september 2017

C.2017.0023.F

AC nr. ...
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CONFLICT VAN ATTRIBUTIE
- Raad van State - Afdeling bestuursrechtspraak - Bevoegdheid - Vordering tot schorsing en
beroep tot nietigverklaring - Schorsing van de bestreden akte - Intrekking van de bestreden akte Arrest dat beslist dat geen uitspraak meer moet worden gedaan over het beroep tot
nietigverklaring - Na dat arrest ingestelde herstelvordering
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
15 september 2017

C.2015.0465.F

AC nr. ...

- Raad van State - Afdeling bestuursrechtspraak - Bevoegdheid - Vordering tot schorsing en
beroep tot nietigverklaring - Schorsing van de bestreden akte - Intrekking van de bestreden akte Arrest dat beslist dat geen uitspraak meer moet worden gedaan over het beroep tot
nietigverklaring - Na dat arrest ingestelde herstelvordering
Een herstelvordering veronderstelt dat een onwettigheid werd vastgesteld in een arrest van de
Raad van State dat uitspraak doet over een beroep tot nietigverklaring bedoeld in artikel 14, §§ 1 of
3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 (1). (1) Zie concl. OM in
Pas. 2017, nr. ...
- Artt. 11bis en 14, §§ 1 of 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 januari 1973
- Art. 144 De gecoördineerde Grondwet 1994
15 september 2017

C.2015.0465.F

AC nr. ...

DADING
- Dading die tot doel heeft de onverdeeldheid onder de mede-erfgenamen te doen ophouden Benadeling voor meer dan een vierde - Vordering tot vernietiging van de verdeling - Mogelijkheid
Uit de samenhang van de artikelen 887, tweede lid, 888, eerste lid, 2244, eerste lid en 2052
Burgerlijk Wetboek volgt dat een deelgenoot wegens benadeling van meer dan een vierde kan
opkomen tegen een verdeling die ten onrechte als dading werd gekwalificeerd, maar dat deze
mogelijkheid niet openstaat ten aanzien van een werkelijke dading, namelijk een wederkerige
overeenkomst waarbij de partijen wederzijdse toegevingen doen om de onverdeeldheid te doen
ophouden; het Hof komt hiermee terug op zijn eerdere rechtspraak (1). (1) Zie Cass. 21 november
1946, AC 1945-46, p. 400 en Cass. 28 januari 2010, AR C.09.0036.N, AC 2010, nr. 67.
3 april 2017

C.2015.0508.N

AC nr. ...

EED
- Eed bij boedelbeschrijving - Voorwerp
De eed die bij de boedelbeschrijving wordt afgelegd, heeft betrekking op de vermeldingen die nuttig
zijn voor het vaststellen van de omvang van de boedel (1). (1) Zie Cass. 3 maart 2015, AR
P.14.0032.N, AC 2015, nr. 152.
- Art. 226 Strafwetboek
21 maart 2017

P.2015.1077.N

AC nr. ...
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EIGENDOM
- Mede-eigendom - Vordering tot betaling van voorschotten en achterstallen van lasten Syndicus - Bevoegdheid
Uit de artikelen 577-5, § 3, 577-8, § 4, 3° 5° en 6°, en 577-9, § 1, van het Burgerlijk Wetboek volgt
dat de syndicus gemachtigd is een procedure tot betaling van voorschotten en achterstallen van
lasten van de mede-eigendom in te stellen, zoals die door de algemene vergadering van de medeeigenaars werden vastgesteld, maar moet van die algemene vergadering daartoe geen
toestemming of bekrachtiging krijgen.
- Artt. 577-5, § 3, 577-8, § 4, 3°, 5° en 6°, en 577-9, § 1 Burgerlijk Wetboek
18 september 2017

C.2017.0023.F

AC nr. ...

- Mede-eigendom - Algemene vergadering - Beslissing - Betwisting door een mede-eigenaar
Uit artikel 577-9, § 2, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de mede-eigenaar de onregelmatigheid
van een beslissing van de algemene vergadering wil aanvoeren, dit moet doen binnen de door haar
bepaalde termijn van vier maanden, ook als die onregelmatigheid ontstaan is uit de strijdigheid van
een bepaling in de basisakte of in het reglement van mede-eigendom met een dwingende bepaling
van de wet.
- Art. 577-9, § 2 Burgerlijk Wetboek
18 september 2017

C.2017.0023.F

AC nr. ...

EUROPESE UNIE
VERDRAGSBEPALINGEN
Verdragsbepalingen - Beginselen - Effectiviteitsbeginsel - Verjaring - Termijnen
Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt kennelijk dat het effectiviteitsbeginsel vereist dat
een als tussenpersoon optredende particulier die voor rekening van een andere particulier een in
strijd met het Unierecht gedane heffing aan de Staat heeft betaald, zich nog tegen de Staat moet
kunnen keren, wanneer zij door de particulier in terugbetaling wordt aangesproken van de ten
onrechte ontvangen bijdragen en de bijzondere vervaltermijn waarbinnen zij een eigen vordering in
terugbetaling tegen de Staat kan instellen, is verstreken; de Staat dient immers zelf de aan hem toe
te schrijven gevolgen van de onverschuldigde betaling te dragen (1) (2). (1) Zie H.v.J. EU, 19 mei
2011, zaak C-452/09, Iaia e.a.; H.v.J. EU, 8 september 2011, gevoegde zaken C-89/10 en C-96/10, QBeef nv / Belgische Staat en Frans Bosschaert / Belgische Staat) (2) Zie grotendeels andersluidende
concl. OM.
- Art. 4, derde lid Verdrag van Lissabon tot wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007
8 mei 2017

C.2016.0121.N

AC nr. ...

Verdragsbepalingen - Beginselen - Effectiviteitsbeginsel - Verjaring - Termijnen
Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.
8 mei 2017

C.2016.0121.N

AC nr. ...

GERECHTSKOSTEN
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BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Cassatie zonder verwijzing Rechtsplegingsvergoeding - Basis-, minimum- en maximumbedragen - Vaststelling
Wanneer cassatie wordt uitgesproken zonder verwijzing doet het Hof uitspraak over de kosten
krachtens artikel 1111, laatste lid, Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie Cass. 8 december 2014, AR
S.13.0018.N, AC 2014, nr. 763.
22 mei 2017

C.2016.0446.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter - Monumenten en landschappen (behoud
van) - Ambtenaar onroerend erfgoed - In het ongelijk gestelde partij - Rechtsplegingsvergoeding
Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel heeft niet tot gevolg dat de justitiële rechter zich ervan moet
onthouden om de gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed te veroordelen tot het betalen van
een rechtsplegingsvergoeding indien deze in het ongelijk wordt gesteld in een burgerlijke procedure
over de uitvoerbaarheid van een rechterlijke beslissing lastens de derde-verkrijger die geen partij in
het geding was (1). (1) Zie GwH 21 mei 2015 (3 arresten), nrs. 68/2015 (voor wat betreft de
ambtenaar van de burgerlijke stand die verweer voert in geval van beroep tegen zijn beslissing om
de voltrekking van een huwelijk te weigeren), 69/2015 (voor wat de gemeente betreft ingevolge
een beroep tegen een beslissing van haar GAS-ambtenaar) en 70/2015 (voor wat de Staat of de
gemeente betreft als verweerder in een fiscaal geschil). In die 3 arresten, waarin het Grondwettelijk
Hof terugkwam op zijn vroegere rechtspraak, overwoog het in algemene termen dat voor de
burgerlijke rechtscolleges het beginsel van de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de
rechtsplegingsvergoeding op alle partijen, ongeacht of het gaat om privépersonen dan wel om
overheden die handelen in het algemeen belang, namelijk het beginsel dat de wetgever in acht
heeft genomen wanneer hij de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten tot stand
heeft gebracht, moet worden herbevestigd. Zie tevens Cass. 13 januari 2017, AR C.15.0222.N, AC
2017, nr. 28 dat in dezelfde zin besliste voor wat het OM betreft dat in het ongelijk wordt gesteld in
een vordering die voor een burgerlijk rechtscollege is ingesteld op grond van artikel 138bis, § 1,
Gerechtelijk Wetboek.
- Artt. 1017, eesrte lid, 1018, 6° en 1022 Gerechtelijk Wetboek
10 maart 2017

C.2014.0162.N

AC nr. ...

GRIFFIE - GRIFFIER
- Instellen van hoger beroep - Strafzaken - Uren waarop de griffie toegankelijk is
Uit de artikelen 203, eerste lid, en 644, tweede lid, Wetboek van Strafvordering en artikel 52,
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, volgt dat hoger beroep alleen op geldige wijze ter griffie kan
worden ingesteld op de dagen en uren waarop de griffie overeenkomstig de wettelijke
voorschriften voor het publiek toegankelijk is; de sluiting van de griffie buiten deze uren geeft geen
aanleiding tot verlenging van de beroepstermijn.
- Art. 52, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
- Artt. 203, eerste lid, en 644, tweede lid Wetboek van Strafvordering
21 maart 2017

P.2015.0131.N

AC nr. ...

GRONDWET
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GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Art. 10 - Gelijkheidsbeginsel - Gevolg - Ambtenaar onroerend erfgoed - In het ongelijk gestelde
partij - Burgerlijk geding - Rechtsplegingsvergoeding
Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel heeft niet tot gevolg dat de justitiële rechter zich ervan moet
onthouden om de gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed te veroordelen tot het betalen van
een rechtsplegingsvergoeding indien deze in het ongelijk wordt gesteld in een burgerlijke procedure
over de uitvoerbaarheid van een rechterlijke beslissing lastens de derde-verkrijger die geen partij in
het geding was (1). (1) Zie GwH 21 mei 2015 (3 arresten), nrs. 68/2015 (voor wat betreft de
ambtenaar van de burgerlijke stand die verweer voert in geval van beroep tegen zijn beslissing om
de voltrekking van een huwelijk te weigeren), 69/2015 (voor wat de gemeente betreft ingevolge
een beroep tegen een beslissing van haar GAS-ambtenaar) en 70/2015 (voor wat de Staat of de
gemeente betreft als verweerder in een fiscaal geschil). In die 3 arresten, waarin het Grondwettelijk
Hof terugkwam op zijn vroegere rechtspraak, overwoog het in algemene termen dat voor de
burgerlijke rechtscolleges het beginsel van de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de
rechtsplegingsvergoeding op alle partijen, ongeacht of het gaat om privépersonen dan wel om
overheden die handelen in het algemeen belang, namelijk het beginsel dat de wetgever in acht
heeft genomen wanneer hij de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten tot stand
heeft gebracht, moet worden herbevestigd. Zie tevens Cass. 13 januari 2017, AR C.15.0222.N, AC
2017, nr. 28 dat in dezelfde zin besliste voor wat het OM betreft dat in het ongelijk wordt gesteld in
een vordering die voor een burgerlijk rechtscollege is ingesteld op grond van artikel 138bis, § 1,
Gerechtelijk Wetboek.
- Art. 15 Decr. 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten
10 maart 2017

C.2014.0162.N

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Rekenhof - Wettigheid en bedrag van de
pensioenen ten laste van de staat - Toezicht - Beslissing - Gezag van de beslissing - Draagwijdte
Noch uit artikel 17, eerste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof,
noch uit artikel 159 van de Grondwet kan worden afgeleid dat de beslissingen van het Rekenhof
over de wettigheid en het bedrag van de pensioenen ten laste van de Staat bindend zijn voor de
rechtbanken die uitspraak moeten doen over een betwisting betreffende burgerrechten of politieke
rechten.
- Art. 159 De gecoördineerde Grondwet 1994
- Art. 17, eerste lid Wet 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof
16 oktober 2017

C.2015.0453.F

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Bouwvergunning - Verleend door de
bestendige deputatie - Gemachtigde ambtenaar - Administratief beroep - Inwilliging door de
minister - Ministerieel besluit - Onwettigheid
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

10 maart 2017

C.2014.0189.N

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Bouwvergunning - Regularisatievergunning
verleend door de bestendige deputatie - Beroep met schorsende werking - Gevolg - Herstel van
plaats in de vorige staat
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Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

10 maart 2017

C.2014.0189.N

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Bouwvergunning - Verleend door de
bestendige deputatie - Gemachtigde ambtenaar - Administratief beroep - Inwilliging door de
minister - Ministerieel besluit - Wettigheid - Toetsing door de rechter
De rechter moet op grond van artikel 159 Grondwet nagaan of een ministerieel besluit waarbij de
minister namens de Vlaamse Regering het door de gemachtigde ambtenaar ingestelde
administratief beroep tegen een door de bestendige deputatie verleende bouwvergunning inwilligt
en de vergunning weigert, in overeenstemming is met de decreet, de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur en hogere rechtsnormen.
- Art. 159 De gecoördineerde Grondwet 1994
10 maart 2017

C.2014.0189.N

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Bouwvergunning - Regularisatievergunning
verleend door de bestendige deputatie - Beroep met schorsende werking - Gevolg - Herstel van
plaats in de vorige staat
Indien de aanvrager van de bestendige deputatie een regularisatievergunning heeft gekregen en
tegen die beslissing een beroep met schorsende werking is ingesteld, kan de rechter, zolang de
onwettigheid van de regularisatievergunning niet is vastgesteld, het herstel van plaats in de vorige
toestand niet bevelen (1). (1) Zie de andersluidende concl. OM.
- Artt. 6.1.41, § 1, en 6.1.43 Besluit van de Vlaamse Regering 15 mei 2009 houdende coördinatie van de
decreetgeving op de ruimtelijke ordening
- Art. 159 De gecoördineerde Grondwet 1994
10 maart 2017

C.2014.0189.N

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 144 - Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Raad van
State - Afdeling bestuursrechtspraak - Vordering tot schorsing en beroep tot nietigverklaring Schorsing van de bestreden akte - Intrekking van de bestreden akte - Arrest dat beslist dat geen
uitspraak meer moet worden gedaan over het beroep tot nietigverklaring - Na dat arrest
ingestelde herstelvordering
Een herstelvordering veronderstelt dat een onwettigheid werd vastgesteld in een arrest van de
Raad van State dat uitspraak doet over een beroep tot nietigverklaring bedoeld in artikel 14, §§ 1 of
3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 (1). (1) Zie concl. OM in
Pas. 2017, nr. ...
- Artt. 11bis en 14, §§ 1 of 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 januari 1973
- Art. 144 De gecoördineerde Grondwet 1994
15 september 2017

C.2015.0465.F

AC nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 144 - Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Raad van
State - Afdeling bestuursrechtspraak - Vordering tot schorsing en beroep tot nietigverklaring Schorsing van de bestreden akte - Intrekking van de bestreden akte - Arrest dat beslist dat geen
uitspraak meer moet worden gedaan over het beroep tot nietigverklaring - Na dat arrest
ingestelde herstelvordering
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
15 september 2017

C.2015.0465.F

AC nr. ...
12/ 44

LiberCas

1/2018

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Bouwvergunning - Verleend door de
bestendige deputatie - Gemachtigde ambtenaar - Administratief beroep - Inwilliging door de
minister - Ministerieel besluit - Onwettigheid
De onwettigheid van een ministerieel besluit, waarbij de minister namens de Vlaamse Regering het
door de gemachtigde ambtenaar ingestelde administratief beroep tegen een door de bestendige
deputatie verleende bouwvergunning inwilligt en de vergunning weigert, heeft tot gevolg dat het
voor de betrokkenen noch rechten noch verplichtingen oplevert en dat het bestuur het bestaan van
het besluit, wegens de onwettigheid ervan, niet kan tegenwerpen aan de aanvrager van de
bouwvergunning (1). (1) Zie de andersluidende concl. OM.
- Art. 159 De gecoördineerde Grondwet 1994
10 maart 2017

C.2014.0189.N

AC nr. ...

GRONDWETTELIJK HOF
- Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie - Verplichting om een vraag te stellen - Foutieve
rechtsopvatting
Er bestaan geen aanleiding om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die
berust op een foutieve rechtsopvatting (1). (1) Zie Cass. 7 november 2013, AR C.12.0053.N, AC
2013, nr. 590; Cass. 6 november 2014, AR C.14.0066.F, AC 2014, nr. 675; Cass. 24 maart 2015, AR
P.14.1964.N, AC 2015, nr. 218.
- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989
10 maart 2017

C.2014.0162.N

AC nr. ...

HERSTEL IN EER EN RECHTEN
- Niet-uitvoering van de straf - Afwachtende houding van de veroordeelde - Verjaring van de
strafuitvoering
Uit de wetgeschiedenis blijkt dat het, met de invoering bij wet van 7 april 1964 van de laatste zin
van artikel 622 Wetboek van Strafvordering luidens dewelke de veroordeelde, indien de straf is
verjaard, alleen in eer en rechten hersteld kan worden wanneer de niet-uitvoering niet aan hem te
wijten is, de uitdrukkelijke wil van de wetgever was om de bestaande mogelijkheden van herstel in
eer en rechten uit te breiden tot de gevallen waar de strafuitvoering verjaard is door het eenvoudig
verloop van de verjaringstermijn, zonder dat de veroordeelde zich hieraan heeft onttrokken, maar
slechts een afwachtende houding had aangenomen.
- Art. 622 Wetboek van Strafvordering
21 maart 2017

P.2015.0153.N

AC nr. ...

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm Termijn - Onsplitsbaar geschil - Termijn - Aanvang - Betekening van de beslissing - Partij aan wie
de beslissing betekend werd - Draagwijdte
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Artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de termijn om hoger beroep in te
stellen een maand is te rekenen vanaf de betekening van het vonnis; krachtens die bepaling loopt
de beroepstermijn ten aanzien van de partij aan wie het vonnis betekend werd enkel voor het hoger
beroep dat moet worden ingesteld tegen de partij die het vonnis heeft doen betekenen (1). (1) Zie
concl. OM in Pas. 2017, nr.
- Art. 1051 Gerechtelijk Wetboek
18 september 2017

C.2017.0070.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Algemeen - Verzoek tot
samenvoeging wegens samenhang - Beslissing rechter - Aard
Artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek geldt slechts voor de beslissingen waarbij de rechter geen enkel
feitelijk of juridisch geschilpunt beslecht of erop vooruitloopt, zodat de beslissing geen enkele partij
een onmiddellijk nadeel kan berokkenen; het beroepen vonnis dat uitspraak doet over de
betwisting tussen partijen over de samenhang tussen de onderscheiden vorderingen doet uitspraak
over een juridisch geschilpunt en is geen maatregel van inwendige aard (1). (1) Zie Cass. 3 oktober
2014, AR C.13.0164.N, AC 2014, nr. 574 en Cass. 17 december 2003, AR P.03.1450.F, AC 2003, nr.
655.
22 mei 2017

C.2016.0441.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm Termijn - Onsplitsbaar geschil - Termijn - Aanvang - Betekening - Voorwaarden - Geding
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
18 september 2017

C.2017.0070.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm Termijn - Onsplitsbaar geschil - Termijn - Aanvang - Betekening - Voorwaarden - Geding
De betekening, die de beroepstermijn doet lopen, is deze die gedaan is volgens de door de artikelen
33 tot 42bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorschriften en die de door de artikelen 43 tot
45 van dat Wetboek vereiste vermeldingen bevat; uit die bepalingen volgt niet dat, om de
beroepstermijn te doen lopen, de betekening vereist dat er een geding hangende is tussen de partij
die doet betekenen en de partij aan wie ze laat betekenen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr.
- Artt. 33 tot 42bis, 43 en 45 Gerechtelijk Wetboek
18 september 2017

C.2017.0070.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm Termijn - Onsplitsbaar geschil - Termijn - Aanvang - Betekening van de beslissing - Partij aan wie
de beslissing betekend werd - Draagwijdte
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
18 september 2017

C.2017.0070.F

AC nr. ...

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Instellen van
hoger beroep - Uren waarop de griffie toegankelijk is
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Uit de artikelen 203, eerste lid, en 644, tweede lid, Wetboek van Strafvordering en artikel 52,
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, volgt dat hoger beroep alleen op geldige wijze ter griffie kan
worden ingesteld op de dagen en uren waarop de griffie overeenkomstig de wettelijke
voorschriften voor het publiek toegankelijk is; de sluiting van de griffie buiten deze uren geeft geen
aanleiding tot verlenging van de beroepstermijn.
- Art. 52, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
- Artt. 203, eerste lid, en 644, tweede lid Wetboek van Strafvordering
21 maart 2017

P.2015.0131.N

AC nr. ...

HUUR VAN GOEDEREN
HANDELSHUUR
Handelshuur - Verplichtingen van partijen - Huurprijs - Driejarige herziening - Nieuwe
omstandigheden
Onder nieuwe omstandigheden in de zin van artikel 6, eerste lid, Handelshuurwet moeten worden
verstaan, objectieve omstandigheden die de huurwaarde van een handelspand duurzaam
beïnvloeden, maar die niet voorhanden waren bij het bepalen van de huurprijs en zich sedertdien
hebben voorgedaan, zodat er geen rekening mee kon worden gehouden bij het bepalen van de
huurprijs (1). (1) Zie concl. OM.
- Art. 6, eerste lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van
het handelsfonds
10 maart 2017

C.2016.0259.N

AC nr. ...

Handelshuur - Verplichtingen van partijen - Huurprijs - Driejarige herziening - Nieuwe
omstandigheden - Stijging of daling van de huurprijzen met meer dan 15 procent
Een stijging of daling van het algemeen peil van de huurprijzen of van de huurprijzen in de omgeving
van het gehuurde goed met meer dan 15 procent kan als een nieuwe omstandigheid worden
beschouwd wanneer de rechter vaststelt dat de partijen met deze stijging of daling geen rekening
hebben kunnen houden bij de bepaling van de huur (1). (1) Zie (op dit punt strijdige) concl. OM.
- Art. 6, eerste lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van
het handelsfonds
10 maart 2017

C.2016.0259.N

AC nr. ...

Handelshuur - Verplichtingen van partijen - Huurprijs - Driejarige herziening - Nieuwe
omstandigheden
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.
10 maart 2017

C.2016.0259.N

AC nr. ...

Handelshuur - Verplichtingen van partijen - Huurprijs - Driejarige herziening - Nieuwe
omstandigheden - Stijging of daling van de huurprijzen met meer dan 15 procent
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

10 maart 2017

C.2016.0259.N

AC nr. ...

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Vraag tot hernieuwing door de
huurder - Dwingende verplichting ten voordele van de verhuurder - Beding dat ontslaat van de
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verplichting - Relatieve nietigheid - Gevolg - Schade voor de huurder - Ontstaan van de schade Houding van de verhuurder - Vaststaande schade - Tijdstip
De huurder moet de huurhernieuwing aan de verhuurder vragen; die bepaling is dwingend ten
voordele van de verhuurder, de "beschermde persoon", zodat het beding dat de huurder ontslaat
van de verplichting de huurhernieuwing te vragen, enkel door een relatieve nietigheid is aangetast;
daaruit volgt dat de verhuurder die nietigheid kan aanvoeren, deze kan verzaken of ze kan
bevestigen; zolang de verhuurder zich niet op die nietigheid heeft beroepen, is de schade voor de
huurder hypothetisch (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...
16 oktober 2017

C.2016.0189.F

AC nr. ...

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Vraag tot hernieuwing door de
huurder - Dwingende verplichting ten voordele van de verhuurder - Beding dat ontslaat van de
verplichting - Relatieve nietigheid - Gevolg - Schade voor de huurder - Ontstaan van de schade Houding van de verhuurder - Vaststaande schade - Tijdstip
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
16 oktober 2017

C.2016.0189.F

AC nr. ...

HUISHUUR
Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Hoofdverblijfplaats van de huurder Huurovereenkomst voor de duur van één jaar - Overeenkomst met een beding tot verlenging voor
dezelfde duur
De partijen bij een huurovereenkomst van korte duur kunnen in de aanvankelijke overeenkomst de
verlenging ervan overeenkomen zodat de huurovereenkomst automatisch wordt verlengd indien
vóór de vervaldag geen geldige opzegging wordt betekend (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...
- Art. 3, § 1, eerste, tweede en derde lid, §§ 2, 3, 4 en 5, § 6, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid Wet
houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk wetboek inzake huishuur
20 oktober 2017

C.2016.0151.F

AC nr. ...

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Hoofdverblijfplaats van de huurder Huurovereenkomst voor de duur van één jaar - Overeenkomst met een beding tot verlenging voor
dezelfde duur
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 oktober 2017

C.2016.0151.F

AC nr. ...

PACHT
Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Persoonlijke exploitatie - Stopzetting exploitatie
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Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever een evenwicht tot stand wil brengen tussen enerzijds
de belangen van de pachter met het oog op zijn bedrijfszekerheid en anderzijds die van de
verpachter die in landeigendommen geïnvesteerd heeft en dat artikel 9, tweede lid, een betere
omschrijving poogt te geven van de opzegging wegens persoonlijke exploitatie ten einde misbruiken
door de verpachters te voorkomen; wanneer de verpachter zijn landbouwbedrijf heeft stopgezet en
dit bedrijf na die stopzetting heeft verpacht, wenst de wetgever aldus de bedrijfszekerheid van de
pachter vrijwaren, door de verpachter te verbieden de pacht te beëindigen voor persoonlijke
exploitatie; uit artikel 9, tweede lid, Pachtwet en de wetsgeschiedenis volgt dat de verpachter die
zijn exploitatie heeft stopgezet en ze na die stopzetting heeft verpacht, de pachtovereenkomst
evenmin kan beëindigen op grond van persoonlijke exploitatie door een van de in de artikelen 7, 1°,
en 8, § 1, van voornoemde wet bedoelde personen.
8 mei 2017

C.2016.0337.N

AC nr. ...

INFORMATICA
- Publiek toegankelijke plaatsen van het internet - Politionele bewijsgaring - Gebruik alias
Op grond van artikel 8 Wetboek van Strafvordering en artikel 26, eerste en tweede lid, Wet
Politieambt hebben de politiediensten de mogelijkheid om alle bewijzen te verzamelen op de voor
het publiek toegankelijke plaatsen van het internet, op dezelfde wijze als het publiek deze plaatsen
kan betreden en onverminderd de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering inzake de bijzondere opsporingsmethodes en de opsporingen en afluisterpraktijken
op het internet; het gebruik van een alias kan daarbij behoren tot de normale wijze van het
bezoeken van delen van het internet, mits dat gebruik niet bestaat in het aannemen van een
geloofwaardige fictieve identiteit en de gebruikte alias niet van aard is het plegen van een misdrijf
uit te lokken (1). (1) Zie concl. OM.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...

- Publiek toegankelijke plaatsen van het internet - Politionele bewijsgaring
Op grond van artikel 8 Wetboek van Strafvordering en artikel 26, eerste en tweede lid, Wet
Politieambt hebben de politiediensten de mogelijkheid om alle bewijzen te verzamelen op de voor
het publiek toegankelijke plaatsen van het internet, op dezelfde wijze als het publiek deze plaatsen
kan betreden en onverminderd de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering inzake de bijzondere opsporingsmethodes en de opsporingen en afluisterpraktijken
op het internet; het gebruik van een alias kan daarbij behoren tot de normale wijze van het
bezoeken van delen van het internet, mits dat gebruik niet bestaat in het aannemen van een
geloofwaardige fictieve identiteit en de gebruikte alias niet van aard is het plegen van een misdrijf
uit te lokken (1). (1) Zie concl. OM.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...

- Plaats op het internet met toegangsvoorwaarden - Politionele betreding
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...

- Publiek toegankelijke plaatsen van het internet - Politionele bewijsgaring
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...
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- Plaats op het internet met toegangsvoorwaarden - Politionele betreding
Een plaats op het internet is niet voor het publiek ontoegankelijk ingevolge het enkele feit dat het
betreden van die plaats afhankelijk is van toegangsvoorwaarden die louter vormelijk zijn, dit wil
zeggen zonder dat hieraan enige inhoudelijke of kwalitatieve persoonsgebonden controle is
verbonden want dergelijke toegangsvereisten zijn immers niet van aard de verwachting te wekken
dat de toegang tot die plaats beperkt is tot een private kring; wanneer de politie aan deze
toegangsvoorwaarden voldoet, kan zij dit deel van het internet betreden zonder bijzondere
machtiging daartoe (1). (1) Zie concl. OM.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...

- Publiek toegankelijke plaatsen van het internet - Politionele bewijsgaring
Op grond van artikel 8 Wetboek van Strafvordering en artikel 26, eerste en tweede lid, Wet
Politieambt hebben de politiediensten de mogelijkheid om alle bewijzen te verzamelen op de voor
het publiek toegankelijke plaatsen van het internet, op dezelfde wijze als het publiek deze plaatsen
kan betreden en onverminderd de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering inzake de bijzondere opsporingsmethodes en de opsporingen en afluisterpraktijken
op het internet; het gebruik van een alias kan daarbij behoren tot de normale wijze van het
bezoeken van delen van het internet, mits dat gebruik niet bestaat in het aannemen van een
geloofwaardige fictieve identiteit en de gebruikte alias niet van aard is het plegen van een misdrijf
uit te lokken (1). (1) Zie concl. OM.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...

- Publiek toegankelijke plaatsen van het internet - Politionele bewijsgaring
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...

- Publiek toegankelijke plaatsen van het internet - Politionele bewijsgaring - Gebruik alias
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...

KOOP
- Koopovereenkomst - Lijfrente - Kanscontract - Geldigheidsvoorwaarde - Voorwerp - Onzekerheid
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
18 september 2017

C.2014.0156.F

AC nr. ...

- Koopovereenkomst - Lijfrente - Kanscontract - Geldigheidsvoorwaarde - Voorwerp - Onzekerheid
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Uit de artikelen 1104 en 1964 van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat een contract een kanscontract is
wanneer de gelijkwaardigheid van de wederzijdse prestaties waartoe de partijen gebonden zijn
onzeker is omdat het bestaan of de evenredigheid van een ervan afhankelijk is van een onzekere
gebeurtenis; daaruit volgt dat het bestaan van een kans op winst of een risico op verlies essentieel
is voor de geldigheid van een kanscontract zoals een koopovereenkomst met vestiging van een
lijfrente; als die onzekerheid er niet is, is een dergelijke overeenkomst nietig omdat ze doelloos is,
ook als de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 1974 en 1975 Burgerlijk Wetboek niet zijn
vervuld (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...
- Artt. 1104, 1964, 1974 en 1975 Burgerlijk Wetboek
18 september 2017

C.2014.0156.F

AC nr. ...

MACHTEN
RECHTERLIJKE MACHT
Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Raad van State - Afdeling bestuursrechtspraak - Vordering tot
schorsing en beroep tot nietigverklaring - Schorsing van de bestreden akte - Intrekking van de
bestreden akte - Arrest dat beslist dat geen uitspraak meer moet worden gedaan over het beroep
tot nietigverklaring - Na dat arrest ingestelde herstelvordering
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
15 september 2017

C.2015.0465.F

AC nr. ...

Rechterlijke macht - Rechter - Onpartijdigheid - Onafhankelijkheid - Bewijs
De rechter wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed onpartijdig, onafhankelijk en onbevangen
te oordelen (1). (1) Zie Cass. 13 maart 2012, AR P.11.1750.N, AC 2012, nr. 166.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
28 maart 2017

P.2017.0238.N

AC nr. ...

Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Raad van State - Afdeling bestuursrechtspraak - Vordering tot
schorsing en beroep tot nietigverklaring - Schorsing van de bestreden akte - Intrekking van de
bestreden akte - Arrest dat beslist dat geen uitspraak meer moet worden gedaan over het beroep
tot nietigverklaring - Na dat arrest ingestelde herstelvordering
Een herstelvordering veronderstelt dat een onwettigheid werd vastgesteld in een arrest van de
Raad van State dat uitspraak doet over een beroep tot nietigverklaring bedoeld in artikel 14, §§ 1 of
3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 (1). (1) Zie concl. OM in
Pas. 2017, nr. ...
- Artt. 11bis en 14, §§ 1 of 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 januari 1973
- Art. 144 De gecoördineerde Grondwet 1994
15 september 2017

C.2015.0465.F

AC nr. ...

MEINEED
- Eed bij boedelbeschrijving - Artikel 1183, 11° Gerechtelijk Wetboek - Aangifte van bestaan van
een rekening - Niet-vermelding van de stand van de rekening - Strafbaarheid
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Er is geen verduistering als bedoeld bij artikel 1183, 11° Gerechtelijk Wetboek wanneer diegene die
het bestaan van een rekening aangeeft, de stand ervan niet vermeldt op voorwaarde dat daardoor
geen tegoeden worden onttrokken aan de boedel; de rechter oordeelt hierover onaantastbaar.
- Art. 1138, 11° Gerechtelijk Wetboek
21 maart 2017

P.2015.1077.N

AC nr. ...

- Eed bij boedelbeschrijving - Artikel 1183, 11° Gerechtelijk Wetboek - Verduistering
Onder verduistering, in de zin van artikel 1183, 11°, Gerechtelijk Wetboek, moet worden verstaan
iedere daad of iedere nalatigheid die ertoe strekt een goed te onttrekken aan de boedel van de
gemeenschap (1). (1) Zie Cass. 29 oktober 1973, AC 1974, 237 met concl. van eerste advocaatgeneraal Mahaux; Cass. 8 december 1981, AR 6795, AC 1981-82, nr. 233; Cass. 22 december 1987,
AR 1266, AC 1987-88, nr. 249; Cass. 21 februari 1990, AR 7817, AC 1989-90, nr. 375; Cass. 9
november 1993, RW, 1993-94, 881 met noot VAN OVERBEKE, S.
- Art. 1183, 11° Gerechtelijk Wetboek
21 maart 2017

P.2015.1077.N

AC nr. ...

MILIEURECHT
- Waals Milieuwetboek - Administratieve geldboete - Beroep tegen de beslissing van de
sanctionerend ambtenaar - Correctionele rechtbank - Bevoegdheid
Uit de artikelen D.163, eerste lid, D.164, eerste, derde en laatste lid, Waals Milieuwetboek, artikel
139, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en de doelstelling van de regeling volgt dat artikel 139,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering van toepassing is op de door artikel D.164 Waals
Milieuwetboek bedoelde procedures en beslissingen, waarbij de omstandigheid dat de
strafvordering is vervallen ingevolge de laattijdigheid of afwezigheid van de door artikel D.162
Waals Milieuwetboek bedoelde beslissing van de procureur des Konings om al dan niet te
vervolgen, zonder belang is, zodat de correctionele rechtbank die voldoet aan een van de criteria
van artikel 139, Wetboek van Strafvordering, territoriaal bevoegd is om kennis te nemen van een
beroep tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar om een administratieve geldboete op
te leggen (1). (1) Zie Cass. 4 mei 2016, AR P.16.0082.F met concl. van advocaat-generaal D.
Vandermeersch.
- Artt. D.163, eerste lid, D.164, eerste, derde en laatste lid Decr.W.Gew. 27 mei 2004 - Milieuwetboek. - Boek 2 :
Waterwetboek. - Decretale gedeelte
- Art. 139, eerste lid Wetboek van Strafvordering
21 maart 2017

P.2017.0020.N

AC nr. ...

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN)
- Herstelplicht - Aard - Oogmerk
De bij artikel 15, eerste lid, Monumentendecreet bepaalde herstelplicht beoogt, als ambtshalve te
bevelen maatregel van burgerlijke aard die tot de strafvordering behoort, de schadelijke gevolgen
van de bij artikel 13 van dit decreet bepaalde misdrijven te doen ophouden (1) (2). (1) Zie concl.
OM. (2) Art. 15, eerste lid, Monumentendecreet, zoals van toepassing vóór de vervanging ervan bij
art. 5 Decr.Vl. 21 november 2003.
- Art. 15, eerste lid Decr. 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten
10 maart 2017

C.2014.0162.N

AC nr. ...
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- Herstelmaatregel - Door de strafrechter bevolen herstel - Actio judicati - Verjaring - Termijn Aanvang
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

10 maart 2017

C.2014.0162.N

AC nr. ...

- Herstelvordering - Zakelijk karakter - Gevolg - Derde-verkrijger
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

10 maart 2017

C.2014.0162.N

AC nr. ...

- Herstelvordering - Zakelijk karakter - Gevolg - Derde-verkrijger
Het zakelijk karakter van de vordering tot herstel op grond van artikel 15 Monumentendecreet
brengt mee dat de derde?verkrijger, waarvan de akte van eigendomsoverdracht geen vaste datum
heeft verkregen v??r het tijdstip van instellen van de herstelvordering, de gevolgen moet ondergaan
die uit het vonnis ten aanzien van de overdrager voortvloeien en dat hij bijgevolg de uitvoering
ervan dient te gedogen zonder nochtans zelf het herstel te moeten verwezenlijken; de
derde?verkrijger waarvan de akte van eigendomsoverdracht vaste datum heeft verkregen v??r het
tijdstip van instellen van de herstelvordering, moet daarentegen niet de gevolgen ondergaan van
het herstel dat later werd bevolen ten aanzien van de vroegere eigenaar (1) (2). (1) Zie de (op dit
punt strijdige) concl. OM. (2) Art. 15 Monumentendecreet, zoals van toepassing vóór de vervanging
ervan bij art. 5 Decr.Vl. 21 november 2003.
- Art. 15 Decr. 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten
10 maart 2017

C.2014.0162.N

AC nr. ...

- Ambtenaar onroerend erfgoed - In het ongelijk gestelde partij - Burgerlijk geding Rechtsplegingsvergoeding
Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel heeft niet tot gevolg dat de justitiële rechter zich ervan moet
onthouden om de gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed te veroordelen tot het betalen van
een rechtsplegingsvergoeding indien deze in het ongelijk wordt gesteld in een burgerlijke procedure
over de uitvoerbaarheid van een rechterlijke beslissing lastens de derde-verkrijger die geen partij in
het geding was (1). (1) Zie GwH 21 mei 2015 (3 arresten), nrs. 68/2015 (voor wat betreft de
ambtenaar van de burgerlijke stand die verweer voert in geval van beroep tegen zijn beslissing om
de voltrekking van een huwelijk te weigeren), 69/2015 (voor wat de gemeente betreft ingevolge
een beroep tegen een beslissing van haar GAS-ambtenaar) en 70/2015 (voor wat de Staat of de
gemeente betreft als verweerder in een fiscaal geschil). In die 3 arresten, waarin het Grondwettelijk
Hof terugkwam op zijn vroegere rechtspraak, overwoog het in algemene termen dat voor de
burgerlijke rechtscolleges het beginsel van de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de
rechtsplegingsvergoeding op alle partijen, ongeacht of het gaat om privépersonen dan wel om
overheden die handelen in het algemeen belang, namelijk het beginsel dat de wetgever in acht
heeft genomen wanneer hij de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten tot stand
heeft gebracht, moet worden herbevestigd. Zie tevens Cass. 13 januari 2017, AR C.15.0222.N, AC
2017, nr. 28 dat in dezelfde zin besliste voor wat het OM betreft dat in het ongelijk wordt gesteld in
een vordering die voor een burgerlijk rechtscollege is ingesteld op grond van artikel 138bis, § 1,
Gerechtelijk Wetboek.
- Art. 15 Decr. 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten
10 maart 2017

C.2014.0162.N

AC nr. ...
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- Herstelplicht - Aard - Oogmerk
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.
10 maart 2017

C.2014.0162.N

AC nr. ...

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
- Eed bij boedelbeschrijving - Aangifte van bestaan van een rekening - Niet-vermelding van de
stand van de rekening - Niet-vermelding waardoor een goed onttrokken wordt aan de boedel
Er is geen verduistering als bedoeld bij artikel 1183, 11° Gerechtelijk Wetboek wanneer diegene die
het bestaan van een rekening aangeeft, de stand ervan niet vermeldt op voorwaarde dat daardoor
geen tegoeden worden onttrokken aan de boedel; de rechter oordeelt hierover onaantastbaar.
- Art. 1138, 11° Gerechtelijk Wetboek
21 maart 2017

P.2015.1077.N

AC nr. ...

- Getuigen - Rechter ten gronde - Niet horen van een getuige à charge op de rechtszitting Impact op een eerlijk proces
Het staat aan de rechter om rekening houdende met de criteria of (i) er ernstige redenen zijn voor
het niet-horen van de getuige (ii) de belastende verklaring het enige of doorslaggevende element is
waarop de schuldigverklaring steunt, (iii) er voor het niet-kunnen ondervragen van de getuige
voldoende compenserende factoren zijn met inbegrip van sterke procedurele waarborgen,
onaantastbaar te oordelen of het niet-horen op de rechtszitting van een getuige die tijdens het
vooronderzoek een voor de beklaagde belastende verklaring heeft afgelegd, diens recht op een
eerlijk proces in zijn geheel beschouwd miskent, waarbij de rechter zijn beslissing moet steunen op
concrete omstandigheden die hij aanwijst; het Hof gaat na of de rechter uit zijn vaststellingen geen
gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden
verantwoord.
14 maart 2017

P.2016.1152.N

AC nr. ...

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
ALLERLEI
Allerlei - Plaats op het internet met toegangsvoorwaarden - Politionele betreding
Een plaats op het internet is niet voor het publiek ontoegankelijk ingevolge het enkele feit dat het
betreden van die plaats afhankelijk is van toegangsvoorwaarden die louter vormelijk zijn, dit wil
zeggen zonder dat hieraan enige inhoudelijke of kwalitatieve persoonsgebonden controle is
verbonden want dergelijke toegangsvereisten zijn immers niet van aard de verwachting te wekken
dat de toegang tot die plaats beperkt is tot een private kring; wanneer de politie aan deze
toegangsvoorwaarden voldoet, kan zij dit deel van het internet betreden zonder bijzondere
machtiging daartoe (1). (1) Zie concl. OM.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...

Allerlei - Publiek toegankelijke plaatsen van het internet - Politionele bewijsgaring
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Op grond van artikel 8 Wetboek van Strafvordering en artikel 26, eerste en tweede lid, Wet
Politieambt hebben de politiediensten de mogelijkheid om alle bewijzen te verzamelen op de voor
het publiek toegankelijke plaatsen van het internet, op dezelfde wijze als het publiek deze plaatsen
kan betreden en onverminderd de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering inzake de bijzondere opsporingsmethodes en de opsporingen en afluisterpraktijken
op het internet; het gebruik van een alias kan daarbij behoren tot de normale wijze van het
bezoeken van delen van het internet, mits dat gebruik niet bestaat in het aannemen van een
geloofwaardige fictieve identiteit en de gebruikte alias niet van aard is het plegen van een misdrijf
uit te lokken (1). (1) Zie concl. OM.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...

Allerlei - Plaats op het internet met toegangsvoorwaarden - Politionele betreding
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...

Allerlei - Publiek toegankelijke plaatsen van het internet - Politionele bewijsgaring - Gebruik alias
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...

Allerlei - Publiek toegankelijke plaatsen van het internet - Politionele bewijsgaring
Op grond van artikel 8 Wetboek van Strafvordering en artikel 26, eerste en tweede lid, Wet
Politieambt hebben de politiediensten de mogelijkheid om alle bewijzen te verzamelen op de voor
het publiek toegankelijke plaatsen van het internet, op dezelfde wijze als het publiek deze plaatsen
kan betreden en onverminderd de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering inzake de bijzondere opsporingsmethodes en de opsporingen en afluisterpraktijken
op het internet; het gebruik van een alias kan daarbij behoren tot de normale wijze van het
bezoeken van delen van het internet, mits dat gebruik niet bestaat in het aannemen van een
geloofwaardige fictieve identiteit en de gebruikte alias niet van aard is het plegen van een misdrijf
uit te lokken (1). (1) Zie concl. OM.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...

Allerlei - Publiek toegankelijke plaatsen van het internet - Politionele bewijsgaring
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...

Allerlei - Publiek toegankelijke plaatsen van het internet - Politionele bewijsgaring - Gebruik alias
Op grond van artikel 8 Wetboek van Strafvordering en artikel 26, eerste en tweede lid, Wet
Politieambt hebben de politiediensten de mogelijkheid om alle bewijzen te verzamelen op de voor
het publiek toegankelijke plaatsen van het internet, op dezelfde wijze als het publiek deze plaatsen
kan betreden en onverminderd de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering inzake de bijzondere opsporingsmethodes en de opsporingen en afluisterpraktijken
op het internet; het gebruik van een alias kan daarbij behoren tot de normale wijze van het
bezoeken van delen van het internet, mits dat gebruik niet bestaat in het aannemen van een
geloofwaardige fictieve identiteit en de gebruikte alias niet van aard is het plegen van een misdrijf
uit te lokken (1). (1) Zie concl. OM.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...
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Allerlei - Publiek toegankelijke plaatsen van het internet - Politionele bewijsgaring
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.
28 maart 2017

P.2016.1245.N

AC nr. ...

GERECHTELIJK ONDERZOEK
Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Verwijzing - Geen
inverdenkingstelling door onderzoeksrechter
Artikel 61bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, krachtens hetwelk de onderzoeksrechter
overgaat tot de inverdenkingstelling van elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld
bestaan, houdt voor de raadkamer geen beletsel in om een door de onderzoeksrechter niet in
verdenking gestelde verdachte tegen wie voldoende bezwaren bestaan, naar de vonnisrechter te
verwijzen; een dergelijke beslissing van de raadkamer is niet behept met een onregelmatigheid,
verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering (1). (1) Het
cassatieberoep dateert van vóór de wetswijziging van art. 420 Wetboek van Strafvordering door
artikel 115 van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en
houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016.
28 maart 2017

P.2015.0472.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Verwijzing - Geen
inverdenkingstelling door onderzoeksrechter - Geen aanvoering door verdachte van miskenning
van zijn rechten op een eerlijk proces en verdediging
De raadkamer waarvoor een verdachte niet heeft aangevoerd dat zijn recht op een eerlijk proces en
recht van verdediging zijn miskend ingevolge een gebrek aan inverdenkingstelling door de
onderzoeksrechter, schendt noch miskent artikel 6.3.a EVRM en artikel 14.3.a en 14.3.b IVBPR, het
recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces door die verdachte wegens het bestaan van
voldoende bezwaren te verwijzen naar de vonnisrechter; een dergelijke beslissing is niet behept
met een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 135, § 2, Wetboek van
Strafvordering (1). (1) Het cassatieberoep dateert van vóór de wetswijziging van art. 420 Wetboek
van Strafvordering door artikel 115 van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht
en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016.
28 maart 2017

P.2015.0472.N

AC nr. ...

ONDERZOEKSRECHTER
- Verdachte aangehouden om andere redenen - Verlening bevel tot aanhouding - Tijdstip Bepaling
De termijn van vierentwintig uur, vóór het verstrijken waarvan, als daartoe grond bestaat, een bevel
tot aanhouding moet worden verleend, begint te lopen vanaf het ogenblik dat de verdachte ten
gevolge van het optreden van de agent van de openbare macht niet langer over de vrijheid van
komen en gaan beschikt en die vrijheid kan niet worden ontnomen aan de verdachte die reeds om
andere redenen wordt vastgehouden; is de verdachte om andere redenen aangehouden, dan
volstaat het dat het bevel tot aanhouding wordt verleend onmiddellijk na het verhoor dat de
onderzoeksrechter afneemt op het ogenblik dat hij het meest geschikt acht (1). (1) Zie Cass. 10 april
2012, AR P.12.0604.F, AC 2012, nr. 224; Cass. 27 januari 2016, AR P.16.0100.F, AC 2016, nr. 62.
28 maart 2017

P.2017.0295.N

AC nr. ...
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ONVERDEELDHEID
- Boedelbeschrijving - Artikel 1183, 11° Gerechtelijk Wetboek - Aangifte van bestaan van een
rekening - Niet-vermelding van de stand van de rekening - Verduistering
Er is geen verduistering als bedoeld bij artikel 1183, 11° Gerechtelijk Wetboek wanneer diegene die
het bestaan van een rekening aangeeft, de stand ervan niet vermeldt op voorwaarde dat daardoor
geen tegoeden worden onttrokken aan de boedel; de rechter oordeelt hierover onaantastbaar.
- Art. 1138, 11° Gerechtelijk Wetboek
21 maart 2017

P.2015.1077.N

AC nr. ...

- Boedelbeschrijving - Artikel 1183, 11° Gerechtelijk Wetboek - Verduistering
Onder verduistering, in de zin van artikel 1183, 11°, Gerechtelijk Wetboek, moet worden verstaan
iedere daad of iedere nalatigheid die ertoe strekt een goed te onttrekken aan de boedel van de
gemeenschap (1). (1) Zie Cass. 29 oktober 1973, AC 1974, 237 met concl. van eerste advocaatgeneraal Mahaux; Cass. 8 december 1981, AR 6795, AC 1981-82, nr. 233; Cass. 22 december 1987,
AR 1266, AC 1987-88, nr. 249; Cass. 21 februari 1990, AR 7817, AC 1989-90, nr. 375; Cass. 9
november 1993, RW, 1993-94, 881 met noot VAN OVERBEKE, S.
- Art. 1183, 11° Gerechtelijk Wetboek
21 maart 2017

P.2015.1077.N

AC nr. ...

OVEREENKOMST
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Koop - Lijfrente - Kanscontract Geldigheidsvoorwaarde - Voorwerp - Onzekerheid
Uit de artikelen 1104 en 1964 van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat een contract een kanscontract is
wanneer de gelijkwaardigheid van de wederzijdse prestaties waartoe de partijen gebonden zijn
onzeker is omdat het bestaan of de evenredigheid van een ervan afhankelijk is van een onzekere
gebeurtenis; daaruit volgt dat het bestaan van een kans op winst of een risico op verlies essentieel
is voor de geldigheid van een kanscontract zoals een koopovereenkomst met vestiging van een
lijfrente; als die onzekerheid er niet is, is een dergelijke overeenkomst nietig omdat ze doelloos is,
ook als de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 1974 en 1975 Burgerlijk Wetboek niet zijn
vervuld (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...
- Artt. 1104, 1964, 1974 en 1975 Burgerlijk Wetboek
18 september 2017

C.2014.0156.F

AC nr. ...

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Koop - Lijfrente - Kanscontract Geldigheidsvoorwaarde - Voorwerp - Onzekerheid
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
18 september 2017

C.2014.0156.F

AC nr. ...

PREJUDICIEEL GESCHIL
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- Grondwettelijk Hof - Hof van Cassatie - Verplichting om een vraag te stellen - Foutieve
rechtsopvatting
Er bestaan geen aanleiding om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die
berust op een foutieve rechtsopvatting (1). (1) Zie Cass. 7 november 2013, AR C.12.0053.N, AC
2013, nr. 590; Cass. 6 november 2014, AR C.14.0066.F, AC 2014, nr. 675; Cass. 24 maart 2015, AR
P.14.1964.N, AC 2015, nr. 218.
- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989
10 maart 2017

C.2014.0162.N

AC nr. ...

RAAD VAN STATE
- Afdeling bestuursrechtspraak - Bevoegdheid - Vordering tot schorsing en beroep tot
nietigverklaring - Schorsing van de bestreden akte - Intrekking van de bestreden akte - Arrest dat
beslist dat geen uitspraak meer moet worden gedaan over het beroep tot nietigverklaring - Na
dat arrest ingestelde herstelvordering
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
15 september 2017

C.2015.0465.F

AC nr. ...

- Afdeling bestuursrechtspraak - Bevoegdheid - Vordering tot schorsing en beroep tot
nietigverklaring - Schorsing van de bestreden akte - Intrekking van de bestreden akte - Arrest dat
beslist dat geen uitspraak meer moet worden gedaan over het beroep tot nietigverklaring - Na
dat arrest ingestelde herstelvordering
Een herstelvordering veronderstelt dat een onwettigheid werd vastgesteld in een arrest van de
Raad van State dat uitspraak doet over een beroep tot nietigverklaring bedoeld in artikel 14, §§ 1 of
3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 (1). (1) Zie concl. OM in
Pas. 2017, nr. ...
- Artt. 11bis en 14, §§ 1 of 3 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 januari 1973
- Art. 144 De gecoördineerde Grondwet 1994
15 september 2017

C.2015.0465.F

AC nr. ...

RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Fout slachtoffer - Bepaling aandeel
aansprakelijkheid slachtoffer - Gebrek aan gelegenheid tot voeren van tegenspraak daarover
door burgerlijke partij
De appelrechters die oordelen dat het door de beklaagde gepleegde misdrijf in oorzakelijk verband
staat met het overlijden van het slachtoffer, maar deze zelf ook een fout heeft begaan die tot zijn
overlijden heeft bijgedragen en het aandeel van het slachtoffer in de aansprakelijkheid op de helft
bepalen en die de door de burgerlijke partij gevorderde provisies herleiden tot de helft op grond
van de fout van het slachtoffer, zonder de burgerlijke partij in de gelegenheid te stellen hierover
tegenspraak te voeren, miskennen het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging (1).
(1) Zie Cass. 28 maart 2017, AR P.16.0558.N, AC 2017, nr. 220; Cass. 28 maart 2017, AR
P.15.0959.N, AC 2017, nr. 218.
28 maart 2017

P.2016.0547.N

AC nr. ...
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Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Vordering tot vergoeding van
kosten van raadgevend geneesheer - Bewijs betaling - Gebrek aan gelegenheid tot voeren van
tegenspraak daarover door burgerlijke partij
De appelrechters die de vordering van de burgerlijke partijen tot vergoeding van de kosten van hun
raadgevend geneesheer ongegrond verklaren omdat zij niet bewijzen deze kosten zelf te hebben
betaald, zonder hen in de gelegenheid te stellen hierover tegenspraak te voeren, miskennen het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging (1). (1) Zie Cass. 28 maart 2017, AR
P.15.0959.N, AC 2017, nr. 218; Cass. 28 maart 2017, AR P.16.0547.N, AC 2017, nr. 219.
28 maart 2017

P.2016.0558.N

AC nr. ...

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Verjaring - Bepaling vertrekpunt
verjaring - Gebrek aan mogelijkheid tot voeren van verweer daarover door burgerlijke partij
De appelrechters die oordelen dat de vordering van de burgerlijke partijen verjaard is omdat het
vertrekpunt van de verjaring niet moet bepaald worden in hoofde van de burgerlijke partijen die
belast zijn met de terugvordering van de onterecht betaalde uitgaven, maar wel in hoofde van het
verzekeringsstelsel dat de voor die prestaties bestemde fondsen heeft geleverd, met name het RIZIV
en die deze vordering aldus verjaard verklaren door het vertrekpunt van de verjaring te bepalen op
het ogenblik van kennis door het RIZIV terwijl de beklaagden hebben aangevoerd dat de verjaring
begint te lopen van de kennis door de burgerlijke partijen, miskennen hun recht van verdediging
door hen niet in de mogelijkheid te stellen hierover verweer te voeren (1). (1) Zie Cass. 28 maart
2017, AR P.16.0558.N, AC 2017, nr. 220; Cass. 28 maart 2017, AR P.16.0547.N, AC 2017, nr. 219.
28 maart 2017

P.2015.0959.N

AC nr. ...

RECHTBANKEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis alvorens recht te doen - Onderzoek van de vordering Artikel 19, derde lid, Gerechtelijk Wetboek - Voorafgaande maatregel - Vordering - Instelling
Het verzoek om een voorafgaande maatregel die steunt op voornoemd artikel 19, derde lid,
Gerechtelijk Wetboek, staat los van de procedure tot vaststelling van de termijnen om ten gronde
te concluderen; daaruit volgt dat de partijen een vordering kunnen instellen op grond van artikel 19,
derde lid, en nieuwe stukken kunnen overleggen tot staving van die vordering, zelfs na het
verstrijken van de termijnen om ten gronde te concluderen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...
16 oktober 2017

C.2016.0222.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis alvorens recht te doen - Onderzoek van de vordering Artikel 19, derde lid, Gerechtelijk Wetboek - Voorafgaande maatregel - Vordering - Instelling
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
16 oktober 2017

C.2016.0222.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis alvorens recht te doen - Artikel 19, derde lid, Gerechtelijk
Wetboek - Onderzoek van de vordering - Bevoegdheid van de rechter - Voorafgaande maatregel
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Elke maatregel waardoor elementen kunnen worden ingezameld die nodig zijn voor het informeren
van de rechter over de feiten waardoor het geschil kan worden opgelost, zonder dat dit is beperkt
tot de onderzoeksmiddelen die door het Gerechtelijk Wetboek zijn ingevoerd ter vergaring van de
bewijzen, vormt in de zin van artikel 19, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, een voorafgaande
maatregel om de vordering te onderzoeken (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...
16 oktober 2017

C.2016.0222.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis alvorens recht te doen - Artikel 19, derde lid, Gerechtelijk
Wetboek - Onderzoek van de vordering - Bevoegdheid van de rechter - Voorafgaande maatregel
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
16 oktober 2017

C.2016.0222.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Allerlei - Beslagrechter - Bevoegdheid van de rechter
De beslagrechter die, krachtens de artikelen 1395, eerste lid, en 1498 van het Gerechtelijk
Wetboek, kennisneemt van een vordering betreffende de middelen tot tenuitvoerlegging op de
goederen van de schuldenaar, beoordeelt de wettigheid en de regelmatigheid van het beslag maar
kan geen uitspraak doen over andere geschillen betreffende de tenuitvoerlegging; hij kan,
behoudens de uitdrukkelijk in de wet bepaalde gevallen, geen uitspraak doen over de grond van de
zaak; hij kan geen uitspraak doen over de rechten van de partijen die zijn vastgelegd in de akte
waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevorderd.
- Artt. 1395, eerste lid, en 1498 Gerechtelijk Wetboek
18 september 2017

C.2016.0546.F

AC nr. ...

STRAFZAKEN
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Recht van verdediging - Vordering tot vergoeding van
kosten van raadgevend geneesheer - Bewijs betaling - Gebrek aan gelegenheid tot voeren van
tegenspraak daarover door burgerlijke partij
De appelrechters die de vordering van de burgerlijke partijen tot vergoeding van de kosten van hun
raadgevend geneesheer ongegrond verklaren omdat zij niet bewijzen deze kosten zelf te hebben
betaald, zonder hen in de gelegenheid te stellen hierover tegenspraak te voeren, miskennen het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging (1). (1) Zie Cass. 28 maart 2017, AR
P.15.0959.N, AC 2017, nr. 218; Cass. 28 maart 2017, AR P.16.0547.N, AC 2017, nr. 219.
28 maart 2017

P.2016.0558.N

AC nr. ...

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Recht van verdediging - Fout slachtoffer - Bepaling
aandeel aansprakelijkheid slachtoffer - Gebrek aan gelegenheid tot voeren van tegenspraak
daarover door burgerlijke partij
De appelrechters die oordelen dat het door de beklaagde gepleegde misdrijf in oorzakelijk verband
staat met het overlijden van het slachtoffer, maar deze zelf ook een fout heeft begaan die tot zijn
overlijden heeft bijgedragen en het aandeel van het slachtoffer in de aansprakelijkheid op de helft
bepalen en die de door de burgerlijke partij gevorderde provisies herleiden tot de helft op grond
van de fout van het slachtoffer, zonder de burgerlijke partij in de gelegenheid te stellen hierover
tegenspraak te voeren, miskennen het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging (1).
(1) Zie Cass. 28 maart 2017, AR P.16.0558.N, AC 2017, nr. 220; Cass. 28 maart 2017, AR
P.15.0959.N, AC 2017, nr. 218.
28 maart 2017

P.2016.0547.N

AC nr. ...
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Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Recht van verdediging - Bepaling vertrekpunt verjaring Gebrek aan mogelijkheid tot voeren van verweer daarover door burgerlijke partij
De appelrechters die oordelen dat de vordering van de burgerlijke partijen verjaard is omdat het
vertrekpunt van de verjaring niet moet bepaald worden in hoofde van de burgerlijke partijen die
belast zijn met de terugvordering van de onterecht betaalde uitgaven, maar wel in hoofde van het
verzekeringsstelsel dat de voor die prestaties bestemde fondsen heeft geleverd, met name het RIZIV
en die deze vordering aldus verjaard verklaren door het vertrekpunt van de verjaring te bepalen op
het ogenblik van kennis door het RIZIV terwijl de beklaagden hebben aangevoerd dat de verjaring
begint te lopen van de kennis door de burgerlijke partijen, miskennen hun recht van verdediging
door hen niet in de mogelijkheid te stellen hierover verweer te voeren (1). (1) Zie Cass. 28 maart
2017, AR P.16.0558.N, AC 2017, nr. 220; Cass. 28 maart 2017, AR P.16.0547.N, AC 2017, nr. 219.
28 maart 2017

P.2015.0959.N

AC nr. ...

RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Onregelmatige opsluiting - Niet enigszins aannemelijke
bewering
De artikelen 3, 5 en 13 EVRM en de verplichtingen die daaruit voor België voortvloeien beletten de
kamer voor de bescherming van de maatschappij niet de bewering van een geïnterneerde dat hij
onregelmatig is opgesloten wegens de afwezigheid van een adequate behandeling te verwerpen,
indien die geïnterneerde, die verplicht wordt bijgestaan door een raadsman, die bewering niet
enigszins aannemelijk maakt.
- Artt. 3, 5 en 13 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
21 maart 2017

P.2017.0267.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht van verdediging - Burgerlijke
rechtsvordering voor de strafrechter - Fout slachtoffer - Bepaling aandeel aansprakelijkheid
slachtoffer - Gebrek aan gelegenheid tot voeren van tegenspraak daarover door burgerlijke partij
De appelrechters die oordelen dat het door de beklaagde gepleegde misdrijf in oorzakelijk verband
staat met het overlijden van het slachtoffer, maar deze zelf ook een fout heeft begaan die tot zijn
overlijden heeft bijgedragen en het aandeel van het slachtoffer in de aansprakelijkheid op de helft
bepalen en die de door de burgerlijke partij gevorderde provisies herleiden tot de helft op grond
van de fout van het slachtoffer, zonder de burgerlijke partij in de gelegenheid te stellen hierover
tegenspraak te voeren, miskennen het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging (1).
(1) Zie Cass. 28 maart 2017, AR P.16.0558.N, AC 2017, nr. 220; Cass. 28 maart 2017, AR
P.15.0959.N, AC 2017, nr. 218.
28 maart 2017

P.2016.0547.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Rechter - Onpartijdigheid - Onafhankelijkheid Bewijs
De rechter wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed onpartijdig, onafhankelijk en onbevangen
te oordelen (1). (1) Zie Cass. 13 maart 2012, AR P.11.1750.N, AC 2012, nr. 166.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
28 maart 2017

P.2017.0238.N

AC nr. ...
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Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Wraking - Rechter - Onpartijdigheid Beoordeling - Criterium
Bij de beoordeling of er wettige redenen zijn om te twijfelen aan de onpartijdigheid van de leden
van een rechtscollege, kan rekening worden gehouden met de overtuiging die een partij op dit punt
zegt te hebben; die overtuiging vormt evenwel geen exclusief criterium: bepalend is of de vrees
voor een partijdige behandeling van de zaak objectief is gerechtvaardigd (1). (1) Zie Cass. 13 maart
2012, AR P.11.1750.N, AC 2012, nr. 166; Cass. 27 april 2016, AR P.16.0509.F, AC 2016, nr. 288.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
28 maart 2017

P.2017.0238.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Wraking - Rechter - Schijn van onpartijdigheid en
onafhankelijkheid - Schorsing rechtszitting - Aanwezigheid openbaar ministerie in raadkamer
Uit de enkele omstandigheid dat de rechters en de ambtenaar van het openbaar ministerie tijdens
een schorsing van de rechtszitting samen in de raadkamer hebben vertoefd, kan niet worden
afgeleid dat daardoor objectief gezien bij een beklaagde en bij de publieke opinie de schijn kan
ontstaan dat die rechters niet langer onpartijdig en onafhankelijk in de zaak kunnen beslissen; het
arrest dat de schijn van partijdigheid afleidt uit het louter vertoeven van een lid van het openbaar
ministerie in de raadkamer, zonder melding te maken van de aanleiding tot dat vertoeven en de
omstandigheden ervan, verantwoordt de inwilliging van het wrakingsverzoek niet naar recht.
28 maart 2017

P.2017.0238.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Onregelmatige opsluiting - Niet enigszins
aannemelijke bewering
De artikelen 3, 5 en 13 EVRM en de verplichtingen die daaruit voor België voortvloeien beletten de
kamer voor de bescherming van de maatschappij niet de bewering van een geïnterneerde dat hij
onregelmatig is opgesloten wegens de afwezigheid van een adequate behandeling te verwerpen,
indien die geïnterneerde, die verplicht wordt bijgestaan door een raadsman, die bewering niet
enigszins aannemelijk maakt.
- Artt. 3, 5 en 13 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
21 maart 2017

P.2017.0267.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Onregelmatige opsluiting - Niet enigszins aannemelijke
bewering
De artikelen 3, 5 en 13 EVRM en de verplichtingen die daaruit voor België voortvloeien beletten de
kamer voor de bescherming van de maatschappij niet de bewering van een geïnterneerde dat hij
onregelmatig is opgesloten wegens de afwezigheid van een adequate behandeling te verwerpen,
indien die geïnterneerde, die verplicht wordt bijgestaan door een raadsman, die bewering niet
enigszins aannemelijk maakt.
- Artt. 3, 5 en 13 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
21 maart 2017

P.2017.0267.N

AC nr. ...

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- Gelijkheidsbeginsel - Gevolg - Ambtenaar onroerend erfgoed - In het ongelijk gestelde partij Burgerlijk geding - Rechtsplegingsvergoeding
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Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel heeft niet tot gevolg dat de justitiële rechter zich ervan moet
onthouden om de gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed te veroordelen tot het betalen van
een rechtsplegingsvergoeding indien deze in het ongelijk wordt gesteld in een burgerlijke procedure
over de uitvoerbaarheid van een rechterlijke beslissing lastens de derde-verkrijger die geen partij in
het geding was (1). (1) Zie GwH 21 mei 2015 (3 arresten), nrs. 68/2015 (voor wat betreft de
ambtenaar van de burgerlijke stand die verweer voert in geval van beroep tegen zijn beslissing om
de voltrekking van een huwelijk te weigeren), 69/2015 (voor wat de gemeente betreft ingevolge
een beroep tegen een beslissing van haar GAS-ambtenaar) en 70/2015 (voor wat de Staat of de
gemeente betreft als verweerder in een fiscaal geschil). In die 3 arresten, waarin het Grondwettelijk
Hof terugkwam op zijn vroegere rechtspraak, overwoog het in algemene termen dat voor de
burgerlijke rechtscolleges het beginsel van de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de
rechtsplegingsvergoeding op alle partijen, ongeacht of het gaat om privépersonen dan wel om
overheden die handelen in het algemeen belang, namelijk het beginsel dat de wetgever in acht
heeft genomen wanneer hij de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten tot stand
heeft gebracht, moet worden herbevestigd. Zie tevens Cass. 13 januari 2017, AR C.15.0222.N, AC
2017, nr. 28 dat in dezelfde zin besliste voor wat het OM betreft dat in het ongelijk wordt gesteld in
een vordering die voor een burgerlijk rechtscollege is ingesteld op grond van artikel 138bis, § 1,
Gerechtelijk Wetboek.
- Art. 15 Decr. 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten
10 maart 2017

C.2014.0162.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Recht van verdediging - Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter Vordering tot vergoeding van kosten van raadgevend geneesheer - Bewijs betaling - Gebrek aan
gelegenheid tot voeren van tegenspraak daarover door burgerlijke partij
De appelrechters die de vordering van de burgerlijke partijen tot vergoeding van de kosten van hun
raadgevend geneesheer ongegrond verklaren omdat zij niet bewijzen deze kosten zelf te hebben
betaald, zonder hen in de gelegenheid te stellen hierover tegenspraak te voeren, miskennen het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging (1). (1) Zie Cass. 28 maart 2017, AR
P.15.0959.N, AC 2017, nr. 218; Cass. 28 maart 2017, AR P.16.0547.N, AC 2017, nr. 219.
28 maart 2017

P.2016.0558.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Recht van verdediging - Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Fout
slachtoffer - Bepaling aandeel aansprakelijkheid slachtoffer - Gebrek aan gelegenheid tot voeren
van tegenspraak daarover door burgerlijke partij
De appelrechters die oordelen dat het door de beklaagde gepleegde misdrijf in oorzakelijk verband
staat met het overlijden van het slachtoffer, maar deze zelf ook een fout heeft begaan die tot zijn
overlijden heeft bijgedragen en het aandeel van het slachtoffer in de aansprakelijkheid op de helft
bepalen en die de door de burgerlijke partij gevorderde provisies herleiden tot de helft op grond
van de fout van het slachtoffer, zonder de burgerlijke partij in de gelegenheid te stellen hierover
tegenspraak te voeren, miskennen het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging (1).
(1) Zie Cass. 28 maart 2017, AR P.16.0558.N, AC 2017, nr. 220; Cass. 28 maart 2017, AR
P.15.0959.N, AC 2017, nr. 218.
28 maart 2017

P.2016.0547.N

AC nr. ...

- Recht van verdediging - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Bepaling
vertrekpunt verjaring - Gebrek aan mogelijkheid tot voeren van verweer daarover door
burgerlijke partij
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De appelrechters die oordelen dat de vordering van de burgerlijke partijen verjaard is omdat het
vertrekpunt van de verjaring niet moet bepaald worden in hoofde van de burgerlijke partijen die
belast zijn met de terugvordering van de onterecht betaalde uitgaven, maar wel in hoofde van het
verzekeringsstelsel dat de voor die prestaties bestemde fondsen heeft geleverd, met name het RIZIV
en die deze vordering aldus verjaard verklaren door het vertrekpunt van de verjaring te bepalen op
het ogenblik van kennis door het RIZIV terwijl de beklaagden hebben aangevoerd dat de verjaring
begint te lopen van de kennis door de burgerlijke partijen, miskennen hun recht van verdediging
door hen niet in de mogelijkheid te stellen hierover verweer te voeren (1). (1) Zie Cass. 28 maart
2017, AR P.16.0558.N, AC 2017, nr. 220; Cass. 28 maart 2017, AR P.16.0547.N, AC 2017, nr. 219.
28 maart 2017

P.2015.0959.N

AC nr. ...

RECHTSPLEGINGSVERGOEDING
- Gerechtskosten - Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Cassatie zonder verwijzing Rechtsplegingsvergoeding - Basis-, minimum- en maximumbedragen - Vaststelling
Wanneer cassatie wordt uitgesproken zonder verwijzing doet het Hof uitspraak over de kosten
krachtens artikel 1111, laatste lid, Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie Cass. 8 december 2014, AR
S.13.0018.N, AC 2014, nr. 763.
22 mei 2017

C.2016.0446.N

AC nr. ...

- Monumenten en landschappen (behoud van) - Ambtenaar onroerend erfgoed - In het ongelijk
gestelde partij - Burgerlijk geding
Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel heeft niet tot gevolg dat de justitiële rechter zich ervan moet
onthouden om de gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed te veroordelen tot het betalen van
een rechtsplegingsvergoeding indien deze in het ongelijk wordt gesteld in een burgerlijke procedure
over de uitvoerbaarheid van een rechterlijke beslissing lastens de derde-verkrijger die geen partij in
het geding was (1). (1) Zie GwH 21 mei 2015 (3 arresten), nrs. 68/2015 (voor wat betreft de
ambtenaar van de burgerlijke stand die verweer voert in geval van beroep tegen zijn beslissing om
de voltrekking van een huwelijk te weigeren), 69/2015 (voor wat de gemeente betreft ingevolge
een beroep tegen een beslissing van haar GAS-ambtenaar) en 70/2015 (voor wat de Staat of de
gemeente betreft als verweerder in een fiscaal geschil). In die 3 arresten, waarin het Grondwettelijk
Hof terugkwam op zijn vroegere rechtspraak, overwoog het in algemene termen dat voor de
burgerlijke rechtscolleges het beginsel van de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de
rechtsplegingsvergoeding op alle partijen, ongeacht of het gaat om privépersonen dan wel om
overheden die handelen in het algemeen belang, namelijk het beginsel dat de wetgever in acht
heeft genomen wanneer hij de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten tot stand
heeft gebracht, moet worden herbevestigd. Zie tevens Cass. 13 januari 2017, AR C.15.0222.N, AC
2017, nr. 28 dat in dezelfde zin besliste voor wat het OM betreft dat in het ongelijk wordt gesteld in
een vordering die voor een burgerlijk rechtscollege is ingesteld op grond van artikel 138bis, § 1,
Gerechtelijk Wetboek.
- Art. 15 Decr. 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten
10 maart 2017

C.2014.0162.N

AC nr. ...

RECHTSVORDERING [ZIE: 497 VORDERING IN RECHTE]
- Belang en hoedanigheid - Eiser - Verweerder
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Krachtens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek kan een rechtsvordering niet worden toegelaten indien
de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen; op dezelfde wijze moet de
rechtsvordering worden ingesteld tegen diegene die hoedanigheid heeft om ze te beantwoorden;
een rechtsvordering door of tegen verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn aldus niet
ontvankelijk.
3 april 2017

S.2015.0009.N

AC nr. ...

RECHTSWEIGERING
- Vonnis alvorens recht te doen - Onderzoek van de vordering - Artikel 19, derde lid, Gerechtelijk
Wetboek - Voorafgaande maatregel - Vordering - Instelling
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
16 oktober 2017

C.2016.0222.F

AC nr. ...

- Handelshuur - Vraag tot hernieuwing door de huurder - Dwingende verplichting ten voordele
van de verhuurder - Beding dat ontslaat van de verplichting - Relatieve nietigheid - Gevolg Schade voor de huurder - Ontstaan van de schade - Houding van de verhuurder - Vaststaande
schade - Tijdstip
Luidens artikel 5 Gerechtelijk Wetboek bestaat er rechtsweigering wanneer de rechter weigert recht
te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid
van de wet (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...
16 oktober 2017

C.2016.0222.F

AC nr. ...

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
Algemeen - Rechtspleging op tegenspraak - Begrip - Gevolg - Motivering - Antwoord op de
conclusie
Als een van de partijen is verschenen overeenkomstig de artikelen 728 en 729 en een conclusie ter
griffie of ter zitting heeft neergelegd, is de rechtspleging op tegenspraak ten aanzien van die partij
op tegenspraak; in dat geval moet de rechter antwoorden op de neergelegde conclusie; indien de
partij niet is verschenen en evenmin een conclusie heeft neergelegd, dient de rechter niet te
antwoorden op het middel van niet-ontvankelijkheid dat de eiseres in de verzetsdagvaarding heeft
aangevoerd (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...
- Artt. 728, 729 en 804 Gerechtelijk Wetboek
16 oktober 2017

C.2016.0303.F

AC nr. ...

Algemeen - Rechtspleging op tegenspraak - Begrip - Gevolg - Motivering - Antwoord op de
conclusie
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
16 oktober 2017

C.2016.0303.F

AC nr. ...

OP CONCLUSIE
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Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Artikel 149
Grondwet - Motivering - Vormvereiste
Artikel 149 van de Grondwet beperkt zich ertoe de rechter de naleving van een vormvereiste op te
leggen die geen verband houdt met de waarde van de redenen van de vonnissen en de arresten.
- Art. 149 De gecoördineerde Grondwet 1994
18 september 2017

C.2017.0023.F

AC nr. ...

REKENHOF
- Wettigheid en bedrag van de pensioenen ten laste van de staat - Toezicht - Beslissing - Gezag
van de beslissing - Draagwijdte
Noch uit artikel 17, eerste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof,
noch uit artikel 159 van de Grondwet kan worden afgeleid dat de beslissingen van het Rekenhof
over de wettigheid en het bedrag van de pensioenen ten laste van de Staat bindend zijn voor de
rechtbanken die uitspraak moeten doen over een betwisting betreffende burgerrechten of politieke
rechten.
- Art. 159 De gecoördineerde Grondwet 1994
- Art. 17, eerste lid Wet 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof
16 oktober 2017

C.2015.0453.F

AC nr. ...

SAMENHANG
- Verzoek tot samenvoeging wegens samenhang - Beslissing rechter - Aard
Artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek geldt slechts voor de beslissingen waarbij de rechter geen enkel
feitelijk of juridisch geschilpunt beslecht of erop vooruitloopt, zodat de beslissing geen enkele partij
een onmiddellijk nadeel kan berokkenen; het beroepen vonnis dat uitspraak doet over de
betwisting tussen partijen over de samenhang tussen de onderscheiden vorderingen doet uitspraak
over een juridisch geschilpunt en is geen maatregel van inwendige aard (1). (1) Zie Cass. 3 oktober
2014, AR C.13.0164.N, AC 2014, nr. 574 en Cass. 17 december 2003, AR P.03.1450.F, AC 2003, nr.
655.
22 mei 2017

C.2016.0441.N

AC nr. ...

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN [ZIE: 419/07 STRAF]
- Verzoek tot samenvoeging wegens samenhang - Beslissing rechter - Aard
Artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek geldt slechts voor de beslissingen waarbij de rechter geen enkel
feitelijk of juridisch geschilpunt beslecht of erop vooruitloopt, zodat de beslissing geen enkele partij
een onmiddellijk nadeel kan berokkenen; het beroepen vonnis dat uitspraak doet over de
betwisting tussen partijen over de samenhang tussen de onderscheiden vorderingen doet uitspraak
over een juridisch geschilpunt en is geen maatregel van inwendige aard (1). (1) Zie Cass. 3 oktober
2014, AR C.13.0164.N, AC 2014, nr. 574 en Cass. 17 december 2003, AR P.03.1450.F, AC 2003, nr.
655.
22 mei 2017

C.2016.0441.N

AC nr. ...
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STEDENBOUW
BOUWVERGUNNING
Bouwvergunning - Regularisatievergunning verleend door de bestendige deputatie - Beroep met
schorsende werking - Gevolg - Herstel van plaats in de vorige staat
Indien de aanvrager van de bestendige deputatie een regularisatievergunning heeft gekregen en
tegen die beslissing een beroep met schorsende werking is ingesteld, kan de rechter, zolang de
onwettigheid van de regularisatievergunning niet is vastgesteld, het herstel van plaats in de vorige
toestand niet bevelen (1). (1) Zie de andersluidende concl. OM.
- Artt. 6.1.41, § 1, en 6.1.43 Besluit van de Vlaamse Regering 15 mei 2009 houdende coördinatie van de
decreetgeving op de ruimtelijke ordening
- Art. 159 De gecoördineerde Grondwet 1994
10 maart 2017

C.2014.0189.N

AC nr. ...

Bouwvergunning - Verleend door de bestendige deputatie - Gemachtigde ambtenaar Administratief beroep - Inwilliging door de minister - Ministerieel besluit - Onwettigheid
De onwettigheid van een ministerieel besluit, waarbij de minister namens de Vlaamse Regering het
door de gemachtigde ambtenaar ingestelde administratief beroep tegen een door de bestendige
deputatie verleende bouwvergunning inwilligt en de vergunning weigert, heeft tot gevolg dat het
voor de betrokkenen noch rechten noch verplichtingen oplevert en dat het bestuur het bestaan van
het besluit, wegens de onwettigheid ervan, niet kan tegenwerpen aan de aanvrager van de
bouwvergunning (1). (1) Zie de andersluidende concl. OM.
- Art. 159 De gecoördineerde Grondwet 1994
10 maart 2017

C.2014.0189.N

AC nr. ...

Bouwvergunning - Verleend door de bestendige deputatie - Gemachtigde ambtenaar Administratief beroep - Inwilliging door de minister - Ministerieel besluit - Wettigheid - Toetsing
door de rechter
De rechter moet op grond van artikel 159 Grondwet nagaan of een ministerieel besluit waarbij de
minister namens de Vlaamse Regering het door de gemachtigde ambtenaar ingestelde
administratief beroep tegen een door de bestendige deputatie verleende bouwvergunning inwilligt
en de vergunning weigert, in overeenstemming is met de decreet, de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur en hogere rechtsnormen.
- Art. 159 De gecoördineerde Grondwet 1994
10 maart 2017

C.2014.0189.N

AC nr. ...

Bouwvergunning - Verleend door de bestendige deputatie - Gemachtigde ambtenaar Administratief beroep - Inwilliging door de minister - Ministerieel besluit - Onwettigheid
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.
10 maart 2017

C.2014.0189.N

AC nr. ...

Bouwvergunning - Regularisatievergunning verleend door de bestendige deputatie - Beroep met
schorsende werking - Gevolg - Herstel van plaats in de vorige staat
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.
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C.2014.0189.N

AC nr. ...

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE
Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de
vorige staat - Regularisatievergunning verleend door de bestendige deputatie - Beroep met
schorsende werking
Indien de aanvrager van de bestendige deputatie een regularisatievergunning heeft gekregen en
tegen die beslissing een beroep met schorsende werking is ingesteld, kan de rechter, zolang de
onwettigheid van de regularisatievergunning niet is vastgesteld, het herstel van plaats in de vorige
toestand niet bevelen (1). (1) Zie de andersluidende concl. OM.
- Artt. 6.1.41, § 1, en 6.1.43 Besluit van de Vlaamse Regering 15 mei 2009 houdende coördinatie van de
decreetgeving op de ruimtelijke ordening
- Art. 159 De gecoördineerde Grondwet 1994
10 maart 2017

C.2014.0189.N

AC nr. ...

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de
vorige staat - Bevolen door de rechter
Het herstel van de plaats in de vorige staat kan enkel door de rechter worden bevolen op
voorwaarde dat hij vaststelt dat die maatregel nog noodzakelijk is om de gevolgen van het misdrijf
te doen verdwijnen rekening houdend met de ondertussen door het bestuur verleende
vergunningen.
- Artt. 6.1.41, § 1, en 6.1.43 Besluit van de Vlaamse Regering 15 mei 2009 houdende coördinatie van de
decreetgeving op de ruimtelijke ordening
10 maart 2017

C.2014.0189.N

AC nr. ...

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de
vorige staat - Regularisatievergunning verleend door de bestendige deputatie - Beroep met
schorsende werking
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

10 maart 2017

C.2014.0189.N

AC nr. ...

STRAFUITVOERING
- Herstel in eer en rechten - Niet-uitvoering van de straf - Afwachtende houding van de
veroordeelde - Verjaring van de strafuitvoering
Uit de wetgeschiedenis blijkt dat het, met de invoering bij wet van 7 april 1964 van de laatste zin
van artikel 622 Wetboek van Strafvordering luidens dewelke de veroordeelde, indien de straf is
verjaard, alleen in eer en rechten hersteld kan worden wanneer de niet-uitvoering niet aan hem te
wijten is, de uitdrukkelijke wil van de wetgever was om de bestaande mogelijkheden van herstel in
eer en rechten uit te breiden tot de gevallen waar de strafuitvoering verjaard is door het eenvoudig
verloop van de verjaringstermijn, zonder dat de veroordeelde zich hieraan heeft onttrokken, maar
slechts een afwachtende houding had aangenomen.
- Art. 622 Wetboek van Strafvordering
21 maart 2017

P.2015.0153.N

AC nr. ...
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STRAFVORDERING
- Verhoor meerderjarige verdachte - Niet op uitnodiging - Na vrijheidsbeneming in betrokken of
andere zaak
Artikel 47bis, § 3, derde lid, Wetboek van Strafvordering geldt voor al wie niet op uitnodiging wordt
verhoord; zij maakt wat het genot van de rechten vermeld in artikel 47bis, § 2, Wetboek van
Strafvordering betreft geen onderscheid tussen diegene die van zijn vrijheid werd benomen in de
betrokken zaak, dan wel in een andere zaak.
28 maart 2017

P.2017.0295.N

AC nr. ...

- Verhoor meerderjarige verdachte - Niet op uitnodiging - Na vrijheidsbeneming in betrokken of
andere zaak
Artikel 47bis, § 3, derde lid, Wetboek van Strafvordering geldt voor al wie niet op uitnodiging wordt
verhoord; zij maakt wat het genot van de rechten vermeld in artikel 47bis, § 2, Wetboek van
Strafvordering betreft geen onderscheid tussen diegene die van zijn vrijheid werd benomen in de
betrokken zaak, dan wel in een andere zaak.
28 maart 2017

P.2017.0295.N

AC nr. ...

VAKBONDSAFVAARDIGING
- Vakbond - Representatieve werknemersorganisatie - Feitelijke vereniging
Representatieve werknemersorganisaties zijn feitelijke verenigingen die in de regel niet de vereiste
hoedanigheid hebben om in rechte op te treden, behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald.
3 april 2017

S.2015.0009.N

AC nr. ...

VERDELING
- Dading die tot doel heeft de onverdeeldheid onder de mede-erfgenamen te doen ophouden Benadeling voor meer dan een vierde - Vordering tot vernietiging van de verdeling - Mogelijkheid
Uit de samenhang van de artikelen 887, tweede lid, 888, eerste lid, 2244, eerste lid en 2052
Burgerlijk Wetboek volgt dat een deelgenoot wegens benadeling van meer dan een vierde kan
opkomen tegen een verdeling die ten onrechte als dading werd gekwalificeerd, maar dat deze
mogelijkheid niet openstaat ten aanzien van een werkelijke dading, namelijk een wederkerige
overeenkomst waarbij de partijen wederzijdse toegevingen doen om de onverdeeldheid te doen
ophouden; het Hof komt hiermee terug op zijn eerdere rechtspraak (1). (1) Zie Cass. 21 november
1946, AC 1945-46, p. 400 en Cass. 28 januari 2010, AR C.09.0036.N, AC 2010, nr. 67.
3 april 2017

C.2015.0508.N

AC nr. ...

VERJARING
BURGERLIJKE ZAKEN
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Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Europese Unie Verdragsbepalingen - Beginsels - Effectiviteitsbeginsel
Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.
8 mei 2017

C.2016.0121.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Europese Unie Verdragsbepalingen - Beginsels - Effectiviteitsbeginsel
Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt kennelijk dat het effectiviteitsbeginsel vereist dat
een als tussenpersoon optredende particulier die voor rekening van een andere particulier een in
strijd met het Unierecht gedane heffing aan de Staat heeft betaald, zich nog tegen de Staat moet
kunnen keren, wanneer zij door de particulier in terugbetaling wordt aangesproken van de ten
onrechte ontvangen bijdragen en de bijzondere vervaltermijn waarbinnen zij een eigen vordering in
terugbetaling tegen de Staat kan instellen, is verstreken; de Staat dient immers zelf de aan hem toe
te schrijven gevolgen van de onverschuldigde betaling te dragen (1) (2). (1) Zie H.v.J. EU, 19 mei
2011, zaak C-452/09, Iaia e.a.; H.v.J. EU, 8 september 2011, gevoegde zaken C-89/10 en C-96/10, QBeef nv / Belgische Staat en Frans Bosschaert / Belgische Staat) (2) Zie grotendeels andersluidende
concl. OM.
- Art. 4, derde lid Verdrag van Lissabon tot wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007
8 mei 2017

C.2016.0121.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Handelshuur - Vraag tot
hernieuwing door de huurder - Dwingende verplichting ten voordele van de verhuurder - Beding
dat ontslaat van de verplichting - Relatieve nietigheid - Gevolg - Schade voor de huurder Ontstaan van de schade - Houding van de verhuurder - Vaststaande schade - Tijdstip
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
16 oktober 2017

C.2016.0189.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Begrip - Aanvang - Tijdstip van aanvang
De verjaring, die een verweermiddel tegen een laattijdige vordering is, vangt in de regel aan op het
tijdstip waarop de vordering ontstaat, namelijk wanneer de verplichting die ze bestraft moet
worden uitgevoerd; ze kan niet aanvangen voordat die vordering is ontstaan (1). (1) Zie concl. OM in
Pas. 2017, nr. ...
16 oktober 2017

C.2016.0189.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Overeenkomst - Contractuele
fout - Vordering tot vergoeding van schade - Aanvang - Voorwaarden - Vaststaande schade
De vordering tot schadevergoeding voor het herstel van een contractuele fout verjaart bijgevolg
niet voordat de voorwaarden van die vordering zijn vervuld, wat impliceert dat niet alleen de fout
maar ook de schade bestaat; die schade moet een zeker karakter vertonen, in die zin dat het
bestaan ervan niet hypothetisch mag zijn (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...
16 oktober 2017

C.2016.0189.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Handelshuur - Vraag tot
hernieuwing door de huurder - Dwingende verplichting ten voordele van de verhuurder - Beding
dat ontslaat van de verplichting - Relatieve nietigheid - Gevolg - Schade voor de huurder Ontstaan van de schade - Houding van de verhuurder - Vaststaande schade - Tijdstip
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De huurder moet de huurhernieuwing aan de verhuurder vragen; die bepaling is dwingend ten
voordele van de verhuurder, de "beschermde persoon", zodat het beding dat de huurder ontslaat
van de verplichting de huurhernieuwing te vragen, enkel door een relatieve nietigheid is aangetast;
daaruit volgt dat de verhuurder die nietigheid kan aanvoeren, deze kan verzaken of ze kan
bevestigen; zolang de verhuurder zich niet op die nietigheid heeft beroepen, is de schade voor de
huurder hypothetisch (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...
16 oktober 2017

C.2016.0189.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Aanvang - Monumenten en
landschappen (behoud van) - Herstelmaatregel - Door de strafrechter bevolen herstel - Actio
judicati
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

10 maart 2017

C.2014.0162.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Begrip - Aanvang - Tijdstip van aanvang
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
16 oktober 2017

C.2016.0189.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Overeenkomst - Contractuele
fout - Vordering tot vergoeding van schade - Aanvang - Voorwaarden - Vaststaande schade
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
16 oktober 2017

C.2016.0189.F

AC nr. ...

STRAFZAKEN
Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke vordering voor de strafrechter - Recht van verdediging Bepaling vertrekpunt verjaring - Gebrek aan mogelijkheid tot voeren van verweer daarover door
burgerlijke partij
De appelrechters die oordelen dat de vordering van de burgerlijke partijen verjaard is omdat het
vertrekpunt van de verjaring niet moet bepaald worden in hoofde van de burgerlijke partijen die
belast zijn met de terugvordering van de onterecht betaalde uitgaven, maar wel in hoofde van het
verzekeringsstelsel dat de voor die prestaties bestemde fondsen heeft geleverd, met name het RIZIV
en die deze vordering aldus verjaard verklaren door het vertrekpunt van de verjaring te bepalen op
het ogenblik van kennis door het RIZIV terwijl de beklaagden hebben aangevoerd dat de verjaring
begint te lopen van de kennis door de burgerlijke partijen, miskennen hun recht van verdediging
door hen niet in de mogelijkheid te stellen hierover verweer te voeren (1). (1) Zie Cass. 28 maart
2017, AR P.16.0558.N, AC 2017, nr. 220; Cass. 28 maart 2017, AR P.16.0547.N, AC 2017, nr. 219.

28 maart 2017

P.2015.0959.N

AC nr. ...

Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke vordering voor de strafrechter - Burgerlijke partijstelling
voor de strafrechter
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Krachtens artikel 2244 Burgerlijk Wetboek vormt een dagvaarding voor het gerecht, betekend aan
hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting en met een dagvaarding
voor het gerecht wordt ook een burgerlijke partijstelling voor de strafrechter bedoeld; een
dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt, en voor de vorderingen die daarin
virtueel begrepen zijn (1). (1) Zie Cass. 12 januari 2010, AR P.09.1266.N, AC 2010, nr. 20.
28 maart 2017

P.2016.0751.N

AC nr. ...

VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Vernietiging - Omvang
De vernietiging met verwijzing plaatst de partijen, binnen de grenzen van de vernietiging, in de
toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd (1). (1) Cass. 26
januari 1990, AR 6880, AC 1989-90, nr. 328.
- Art. 1110 Gerechtelijk Wetboek
3 april 2017

S.2015.0071.N

AC nr. ...

VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis alvorens recht te doen - Artikel 19, derde lid, Gerechtelijk
Wetboek - Onderzoek van de vordering - Bevoegdheid van de rechter - Voorafgaande maatregel
Elke maatregel waardoor elementen kunnen worden ingezameld die nodig zijn voor het informeren
van de rechter over de feiten waardoor het geschil kan worden opgelost, zonder dat dit is beperkt
tot de onderzoeksmiddelen die door het Gerechtelijk Wetboek zijn ingevoerd ter vergaring van de
bewijzen, vormt in de zin van artikel 19, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, een voorafgaande
maatregel om de vordering te onderzoeken (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...
16 oktober 2017

C.2016.0222.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Doorhaling van de zaak op de rol
De doorhaling van de zaak op de rol doet het geding evenwel slechts vervallen in de mate dat het
nog bij de rechter aanhangig is en heeft geen gevolgen voor de beslissingen waarmee hij zijn
rechtsmacht over een geschilpunt al had uitgeput.
- Art. 730, §§ 1 en 3 Gerechtelijk Wetboek
3 april 2017

S.2015.0071.N

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtspleging op tegenspraak - Begrip - Gevolg - Motivering Antwoord op de conclusie
Als een van de partijen is verschenen overeenkomstig de artikelen 728 en 729 en een conclusie ter
griffie of ter zitting heeft neergelegd, is de rechtspleging op tegenspraak ten aanzien van die partij
op tegenspraak; in dat geval moet de rechter antwoorden op de neergelegde conclusie; indien de
partij niet is verschenen en evenmin een conclusie heeft neergelegd, dient de rechter niet te
antwoorden op het middel van niet-ontvankelijkheid dat de eiseres in de verzetsdagvaarding heeft
aangevoerd (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...
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- Artt. 728, 729 en 804 Gerechtelijk Wetboek
16 oktober 2017

C.2016.0303.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis alvorens recht te doen - Artikel 19, derde lid, Gerechtelijk
Wetboek - Onderzoek van de vordering - Bevoegdheid van de rechter - Voorafgaande maatregel
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
16 oktober 2017

C.2016.0222.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis alvorens recht te doen - Onderzoek van de vordering Artikel 19, derde lid, Gerechtelijk Wetboek - Voorafgaande maatregel - Vordering - Instelling
Het verzoek om een voorafgaande maatregel die steunt op voornoemd artikel 19, derde lid,
Gerechtelijk Wetboek, staat los van de procedure tot vaststelling van de termijnen om ten gronde
te concluderen; daaruit volgt dat de partijen een vordering kunnen instellen op grond van artikel 19,
derde lid, en nieuwe stukken kunnen overleggen tot staving van die vordering, zelfs na het
verstrijken van de termijnen om ten gronde te concluderen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...
16 oktober 2017

C.2016.0222.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis alvorens recht te doen - Onderzoek van de vordering Artikel 19, derde lid, Gerechtelijk Wetboek - Voorafgaande maatregel - Vordering - Instelling
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
16 oktober 2017

C.2016.0222.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtspleging op tegenspraak - Begrip - Gevolg - Motivering Antwoord op de conclusie
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
16 oktober 2017

C.2016.0303.F

AC nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verzoek tot samenvoeging wegens samenhang - Beslissing
rechter - Aard
Artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek geldt slechts voor de beslissingen waarbij de rechter geen enkel
feitelijk of juridisch geschilpunt beslecht of erop vooruitloopt, zodat de beslissing geen enkele partij
een onmiddellijk nadeel kan berokkenen; het beroepen vonnis dat uitspraak doet over de
betwisting tussen partijen over de samenhang tussen de onderscheiden vorderingen doet uitspraak
over een juridisch geschilpunt en is geen maatregel van inwendige aard (1). (1) Zie Cass. 3 oktober
2014, AR C.13.0164.N, AC 2014, nr. 574 en Cass. 17 december 2003, AR P.03.1450.F, AC 2003, nr.
655.
22 mei 2017

C.2016.0441.N

AC nr. ...

VOORLOPIGE HECHTENIS
AANHOUDING
Aanhouding - Verdachte aangehouden om andere redenen
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De termijn van vierentwintig uur, vóór het verstrijken waarvan, als daartoe grond bestaat, een bevel
tot aanhouding moet worden verleend, begint te lopen vanaf het ogenblik dat de verdachte ten
gevolge van het optreden van de agent van de openbare macht niet langer over de vrijheid van
komen en gaan beschikt en die vrijheid kan niet worden ontnomen aan de verdachte die reeds om
andere redenen wordt vastgehouden; is de verdachte om andere redenen aangehouden, dan
volstaat het dat het bevel tot aanhouding wordt verleend onmiddellijk na het verhoor dat de
onderzoeksrechter afneemt op het ogenblik dat hij het meest geschikt acht (1). (1) Zie Cass. 10 april
2012, AR P.12.0604.F, AC 2012, nr. 224; Cass. 27 januari 2016, AR P.16.0100.F, AC 2016, nr. 62.
28 maart 2017

P.2017.0295.N

AC nr. ...

Aanhouding - Aanvang der vrijheidsbeneming
De termijn van vierentwintig uur, vóór het verstrijken waarvan, als daartoe grond bestaat, een bevel
tot aanhouding moet worden verleend, begint te lopen vanaf het ogenblik dat de verdachte ten
gevolge van het optreden van de agent van de openbare macht niet langer over de vrijheid van
komen en gaan beschikt en die vrijheid kan niet worden ontnomen aan de verdachte die reeds om
andere redenen wordt vastgehouden; is de verdachte om andere redenen aangehouden, dan
volstaat het dat het bevel tot aanhouding wordt verleend onmiddellijk na het verhoor dat de
onderzoeksrechter afneemt op het ogenblik dat hij het meest geschikt acht (1). (1) Zie Cass. 10 april
2012, AR P.12.0604.F, AC 2012, nr. 224; Cass. 27 januari 2016, AR P.16.0100.F, AC 2016, nr. 62.
28 maart 2017

P.2017.0295.N

AC nr. ...

BEVEL TOT AANHOUDING
Bevel tot aanhouding - Verdachte aangehouden om andere redenen - Verlening bevel tot
aanhouding - Tijdstip - Bepaling
De termijn van vierentwintig uur, vóór het verstrijken waarvan, als daartoe grond bestaat, een bevel
tot aanhouding moet worden verleend, begint te lopen vanaf het ogenblik dat de verdachte ten
gevolge van het optreden van de agent van de openbare macht niet langer over de vrijheid van
komen en gaan beschikt en die vrijheid kan niet worden ontnomen aan de verdachte die reeds om
andere redenen wordt vastgehouden; is de verdachte om andere redenen aangehouden, dan
volstaat het dat het bevel tot aanhouding wordt verleend onmiddellijk na het verhoor dat de
onderzoeksrechter afneemt op het ogenblik dat hij het meest geschikt acht (1). (1) Zie Cass. 10 april
2012, AR P.12.0604.F, AC 2012, nr. 224; Cass. 27 januari 2016, AR P.16.0100.F, AC 2016, nr. 62.
28 maart 2017

P.2017.0295.N

AC nr. ...

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN
Hypotheken - Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslag op onroerend goed - Hypothecaire
inschrijving - Schuldeiser - Wijze van mededeling van de verkoopsvoorwaarden en van de
toewijzing - Aanmaning - Betekening - Gekozen woonplaats
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
16 oktober 2017

C.2016.0153.F

AC nr. ...

Hypotheken - Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslag op onroerend goed - Hypothecaire
inschrijving - Schuldeiser - Wijze van mededeling van de verkoopsvoorwaarden en van de
toewijzing - Aanmaning - Betekening - Gekozen woonplaats
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Uit de artikelen 83, derde lid, Hypotheekwet en 1582, derde lid, Gerechtelijk Wetboek volgt dat de
betekening van de aanmaning aan de ingeschreven schuldeisers, aan degenen die een bevel hebben
doen overschrijven en aan de schuldenaar ten minste een maand vóór de verkoop, om inzage te
nemen van de verkoopsvoorwaarden en aanwezig te zijn bij de toewijzing van het door voornoemd
artikel 1582, derde lid, bedoelde pand rechtsgeldig kan plaatsvinden op de woonplaats die de
inschrijver in de akte van hypothecaire inschrijving heeft gekozen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017,
nr. ...
16 oktober 2017

C.2016.0153.F

AC nr. ...

VORDERING IN RECHTE
- Belang en hoedanigheid - Eiser - Verweerder
Krachtens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek kan een rechtsvordering niet worden toegelaten indien
de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen; op dezelfde wijze moet de
rechtsvordering worden ingesteld tegen diegene die hoedanigheid heeft om ze te beantwoorden;
een rechtsvordering door of tegen verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn aldus niet
ontvankelijk.
3 april 2017

S.2015.0009.N

AC nr. ...

WERKLOOSHEID
BEDRAG
Bedrag - Vergoedingsperioden - Werkhervatting - Hernieuwde werkloosheid
Artikel 114, §1, eerste lid en tweede lid en artikel 116, §1, eerste lid en §2, eerste lid, 1°, a),
Werkloosheidsbesluit regelen de vaststelling van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering voor
de werknemer die vroeger reeds werkloosheidsuitkeringen heeft genoten en die na een
werkhervatting opnieuw werkloosheidsuitkeringen aanvraagt als volledig werkloze, ongeacht of hij
opnieuw tot de werkloosheidsuitkeringen wordt toegelaten op grond van artikel 30
Werkloosheidsbesluit omdat hij tijdens de onderbreking de voor hem bepaalde wachttijd heeft
doorlopen, dan wel op grond van artikel 42 Werkloosheidsbesluit omdat hij is vrijgesteld van
wachttijd.
3 april 2017

S.2015.0110.N

AC nr. ...

WRAKING
- Rechter - Onpartijdigheid - Beoordeling - Criterium
Bij de beoordeling of er wettige redenen zijn om te twijfelen aan de onpartijdigheid van de leden
van een rechtscollege, kan rekening worden gehouden met de overtuiging die een partij op dit punt
zegt te hebben; die overtuiging vormt evenwel geen exclusief criterium: bepalend is of de vrees
voor een partijdige behandeling van de zaak objectief is gerechtvaardigd (1). (1) Zie Cass. 13 maart
2012, AR P.11.1750.N, AC 2012, nr. 166; Cass. 27 april 2016, AR P.16.0509.F, AC 2016, nr. 288.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
28 maart 2017

P.2017.0238.N

AC nr. ...
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- Rechter - Schijn van onpartijdigheid en onafhankelijkheid - Schorsing rechtszitting Aanwezigheid openbaar ministerie in raadkamer
Uit de enkele omstandigheid dat de rechters en de ambtenaar van het openbaar ministerie tijdens
een schorsing van de rechtszitting samen in de raadkamer hebben vertoefd, kan niet worden
afgeleid dat daardoor objectief gezien bij een beklaagde en bij de publieke opinie de schijn kan
ontstaan dat die rechters niet langer onpartijdig en onafhankelijk in de zaak kunnen beslissen; het
arrest dat de schijn van partijdigheid afleidt uit het louter vertoeven van een lid van het openbaar
ministerie in de raadkamer, zonder melding te maken van de aanleiding tot dat vertoeven en de
omstandigheden ervan, verantwoordt de inwilliging van het wrakingsverzoek niet naar recht.
28 maart 2017

P.2017.0238.N

AC nr. ...
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