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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
HERSTELPLICHT
Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Samenlopende fouten - Slachtoffer heeft
geen fout begaan - Volledige vergoeding
Wanneer schade werd veroorzaakt door de samenlopende fouten van verschillende personen, moet
ieder van hen, in de regel, de volledige schade vergoeden van het slachtoffer dat zelf geen fout heeft
begaan (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 671.
- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek
28 november 2018

P.2018.0766.F

AC nr. ...

Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Opzettelijke slagen en verwondingen of doodslag - Verschoningsgrond uitlokking - Deel van de
schade ten laste van de rechtverkrijgenden - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter Toetsing door het Hof
De afwijzing van de verschoningsgrond uitlokking belet de rechter niet om na te gaan of het
slachtoffer geen andere fout heeft begaan dan die welke in artikel 411 Strafwetboek is omschreven
en die verantwoordt dat hij een deel van zijn schade draagt; als de rechter het bestaan aanneemt
van een dergelijke fout, beoordeelt hij in feite de invloed daarvan op de totstandkoming van de
schade, waarbij het Hof enkel nagaat of hij uit zijn vaststellingen zijn beslissing om een deel van die
schade bij het slachtoffer te leggen, naar recht heeft kunnen afleiden (1). (1) Zie Cass. 7 november
1990, AR 8446, AC 1990-91, nr. 130.

11 april 2018

P.2018.0024.F

AC nr. ...

Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid - Vervolging voor de strafrechter Verscheidene beklaagden - Beklaagde aansprakelijk gesteld voor de schade - Cassatieberoep Middel dat opkomt tegen de beslissing die de aansprakelijkheid van een medebeklaagde uitsluit Ontvankelijkheid
Wanneer het middel niet opkomt tegen de redenen op grond waarvan de appelrechters hun
beslissing om de eiser in cassatie aansprakelijk te stellen, hebben verantwoord, maar opkomt tegen
de redenen op grond waarvan zij de aansprakelijkheid van een medebeklaagde hebben uitgesloten,
kan het niet leiden tot de vernietiging van de beslissing die de appelrechters hebben gewezen over
de burgerrechtelijke vordering die de burgerlijke partij tegen de eiser heeft ingesteld (1). (1) Zie
concl. OM in Pas. 2018, nr. 671.
28 november 2018

P.2018.0766.F

AC nr. ...

ADVOCAAT
- Onderzoek in strafzaken - Algemeen - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6.1 - Recht op een
eerlijk proces - Recht op bijstand van een advocaat - Interpretatie Europees Hof voor de Rechten
van de Mens - Draagwijdte - Grens
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Het recht op een eerlijk proces, gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM zoals uitgelegd door het
Europees Hof van de Rechten van de Mens, vereist slechts dat aan een verdachte bijstand van een
advocaat wordt verleend tijdens zijn verhoor door de politie, in zoverre hij zich in een bijzonder
kwetsbare positie bevindt (1). (1) Zie: Cass. Cass. 30 april 2013, AR P.12.1133.N, AC 2013, nr. 269;
Cass. 26 maart 2013, AR P.12.0145.N, AC 2013, nr. 210; Cass. 17 april 2012, AR P.11.0975.N, AC
2012, nr. 228; Cass. 28 februari 2012, AR P.11.1802.N, AC 2012, nr. 138.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

- Onderzoek in strafzaken - Algemeen - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6.1 - Recht op een
eerlijk proces - Recht op bijstand van een advocaat - Niet-uitsluiting verhoren afgelegd zonder die
bijstand - Gevolg - Beoordeling door de rechter - Aard - Toepassing
Het staat aan de rechter om te oordelen of het niet-uitsluiten van bepaalde verhoren die de
verdachte tijdens het strafonderzoek heeft afgelegd zonder bijstand van een advocaat, tot gevolg
heeft dat het recht op een eerlijk proces in zijn geheel wordt miskend; hij kan oordelen dat dit niet
het geval is, ook bij afwezigheid van een dwingende reden voor het beperken van die bijstand (1). (1)
Zie: Cass. 31 oktober 2017, AR P.17.0255.N, AC 2017, nr. 606.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

ARBEID
ALGEMEEN
Algemeen - Sociaal strafrecht - Belemmering van het toezicht - Het element fout - Bewijs
Het bewijs van het moreel bestanddeel van de in artikel 209, eerste lid, Sociaal Strafwetboek
bepaalde inbreuk, kan worden afgeleid uit de enkele vaststelling dat de beklaagde de opdracht van
de sociale inspecteurs door een handeling of door een kennelijk verzuim heeft belet, tenzij de dader
voldoende aannemelijk maakt dat hij door een rechtvaardigingsgrond zoals overmacht en
onwetendheid of onoverkomelijke dwaling, geen enkele fout heeft begaan (1). (1) Zie Cass. 27
september 2017, AR P.17.0482.F, AC 2017, nr. 504.
- Art. 209, eerste lid Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek
7 maart 2018

P.2017.0558.F

AC nr. ...

Algemeen - Sociaal strafrecht - Belemmering van het toezicht - Het element fout
Artikel 209, eerste lid, Sociaal Strafwetboek bestraft zij die het toezicht belemmeren dat krachtens
het Sociaal Strafwetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan is ingesteld; het moreel bestanddeel van
die inbreuk, m.a.w. de bij wet strafbaar gestelde fout, bestaat in het opzettelijke en bewuste
karakter van de belemmering van het toezicht van de sociale inspecteurs.
- Art. 209, eerste lid Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek
7 maart 2018

P.2017.0558.F

AC nr. ...

BELEDIGING EN SMAAD
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- Smaad - Feit of gebaar - Begrip - Bord opgehouden tijdens een betoging
De consistente gedraging om tijdens een betoging een plakkaat op te houden met de bijgewerkte
foto van een politieagent, vergezeld van nazistische en fascistische symbolen, kan het in artikel 276
Strafwetboek bedoelde feit of gebaar opleveren (1). (1) Zie (dienaangaande eensluidende) concl. OM
in Pas. 2018, nr. 244.
- Art. 276 Strafwetboek
18 april 2018

P.2017.1113.F

AC nr. ...

- Smaad - Feit of gebaar - Begrip - Bord opgehouden tijdens een betoging
In ondergeschikte orde eensluidende conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.
18 april 2018

P.2017.1113.F

AC nr. ...

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
UITVOERINGSMODALITEITEN INTERNERING
Uitvoeringsmodaliteiten internering - Uitgaansvergunning en verlof - Kamer voor bescherming van
de maatschappij - Beslissing tot weigering van de toekenning van een uitgaansvergunning of van
een verlof - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid
Artikel 78 Interneringswet bepaalt niet dat de advocaat van de geïnterneerde persoon
cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de kamer voor de bescherming van de
maatschappij tot weigering van de toekenning van een door de betrokkene aangevraagde
uitgaansvergunning of een door hem aangevraagd verlof.
- Art. 78 Wet 5 mei 2014 betreffende de internering
7 maart 2018

P.2018.0174.F

AC nr. ...

BESLAG
ALGEMEEN
Algemeen - Strafzaken - In beslag genomen goederen - Teruggave
De door artikel 44 Strafwetboek bedoelde teruggave is een burgerrechtelijke maatregel met
zakenrechtelijke werking die de rechter in geval van veroordeling verplicht dient te bevelen en deze
maatregel, die in de regel terugwerkende kracht heeft, vereist dat de terug te geven zaken aan de
eigenaar zijn ontnomen, ter beschikking staan van het gerecht en nog in natura aanwezig zijn; dit
laatste wil zeggen dat die zaken, behoudens in de gevallen van zaakvervanging als bedoeld in de
artikelen 28octies, § 1, en 61sexies, § 1, Wetboek van Strafvordering, niet op belangrijke wijze zijn
gewijzigd (1). (1) Zie Cass. 10 juni 2014, AR P.14.0280.N, AC 2014, nr. 412; J. RAEYMAKERS, "De
rechtsfiguren van teruggave en toewijzing ten gunste van een benadeelde, onder meer als
bijzondere modaliteiten van de verbeurdverklaring als bijkomende strafsanctie", NC 2017/5, 446470.
27 februari 2018

P.2017.0284.N

AC nr. ...

Algemeen - Strafzaken - In beslag genomen goederen - Teruggave
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Met de door artikel 44 Strafwetboek bedoelde teruggave worden de materiële gevolgen van het
bewezen verklaarde misdrijf tenietgedaan en wordt de feitelijke toestand ten aanzien van de
eigenaar van de goederen hersteld zoals die bestond vóór het plegen van het misdrijf zodat die
maatregel zodoende ook strekt tot de vrijwaring van het algemeen belang en bijgevolg de openbare
orde raakt; daarnaast houdt die teruggave ook elke maatregel in die beoogt de materiële gevolgen
van het bewezen verklaarde misdrijf teniet te doen teneinde de feitelijke toestand te herstellen zoals
die bestond vóór het plegen van het bewezen verklaarde misdrijf wat echter geen afbreuk doet aan
het feit dat de rechter enkel de teruggave van een zaak die voldoet aan de hiervoor vermelde
voorwaarden aan het slachtoffer van het misdrijf kan bevelen want de rechter die het slachtoffer
schadevergoeding zou toekennen door hem een zaak terug te geven die niet aan deze voorwaarden
voldoet, zou immers aan zijn schuldvordering op de dader een zakenrechtelijke werking verlenen die
in strijd is met de artikelen 7 en 8 Hypotheekwet (1). (1) Zie Cass. 10 juni 2014, AR P.14.0280.N, AC
2014, nr. 412; J. RAEYMAKERS, "De rechtsfiguren van teruggave en toewijzing ten gunste van een
benadeelde, onder meer als bijzondere modaliteiten van de verbeurdverklaring als bijkomende
strafsanctie", NC 2017/5, 446-470.
27 februari 2018

P.2017.0284.N

AC nr. ...

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN
Algemeen - Strafzaken - Douane en accijnzen - Verstekbeslissing - Regelmatige betekening Voorwaarde - Informatie omtrent de nadere regels om rechtsmiddelen in te stellen
Inzake douane en accijnzen moet het exploot van betekening van het bij verstek gewezen vonnis of
arrest vermelden dat om geldig verzet aan te tekenen tegen de schuldigverklaring, de veroordeling
tot een geldboete en de verbeurdverklaring, dat verzet binnen de termijnen en volgens de vormen
door de wet bepaald aan de administratie der douane en accijnzen moet worden betekend.
- Art. 187 Wetboek van Strafvordering
28 november 2018

P.2018.0809.F

AC nr. ...

Algemeen - Strafzaken - Verstekbeslissing - Regelmatige betekening - Voorwaarde - Informatie
omtrent de nadere regels om rechtsmiddelen in te stellen
Het recht op een eerlijk proces vereist dat aan de verstekdoende veroordeelde, zo duidelijk mogelijk,
de nadere regels worden meegedeeld van de mogelijke rechtsmiddelen tegen een verstekbeslissing,
op het ogenblik dat die beslissing hem wordt betekend; wanneer de betekening van de bij verstek
gewezen beslissing geen melding maakt van het recht om verzet aan te tekenen en evenmin van de
termijn om dat recht uit te oefenen en de nadere regels ervan, kan het verzet dat buiten de termijn
is aangetekend niet onontvankelijk worden verklaard wegens laattijdigheid, zoniet wordt de
veroordeelde het recht op toegang tot een rechterlijke instantie ontzegd (1). (1) Cass. 23 februari
2011, AR P.10.2047.F, AC 2011, nr. 161.
- Art. 187 Wetboek van Strafvordering
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
28 november 2018

P.2018.0809.F

AC nr. ...

EXPLOOT
Exploot - Strafzaken - Aangestelde
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Er is sprake van een aangestelde in de zin van de bepalingen van artikelen 34 en 35, eerste en
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek vanaf het ogenblik dat er een verhouding bestaat tussen de
bestemmeling van het exploot en de persoon die het afschrift ervan in ontvangst neemt, die van die
aard is dat men redelijkerwijze kan veronderstellen dat deze het afschrift aan de bestemmeling zal
overhandigen (1). (1) Cass. 2 mei 2017, AR P.16.0702.N, AC 2017, nr. 301.
10 april 2018

P.2017.0779.N

AC nr. ...

BEWIJS
STRAFZAKEN
Strafzaken - Bewijsvoering - Artikel 3 EVRM - Geloofwaardige aanvoering van gebruik van nietgerechtvaardigd politiegeweld
Artikel 3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, verplicht de
Staat om, indien een persoon op geloofwaardige wijze aanvoert dat hij door politieambtenaren op
een wijze werd behandeld die een inbreuk uitmaakt op de verdragsbepaling, een officieel,
onafhankelijk en objectief onderzoek te voeren dat effectief moet zijn, in die zin dat het moet
kunnen leiden tot de identificatie en de bestraffing van de verantwoordelijken.

10 april 2018

P.2017.1135.N

AC nr. ...

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Persoon slachtoffer van geweld bij zijn arrestatie of
detentie - Bewijsstukken opgesteld onmiddellijk of zeer kort na de invrijheidstelling - Beoordeling
door de rechter
Het komt diegene toe die zich beklaagt het slachtoffer te zijn van geweld bij zijn arrestatie of tijdens
zijn detentie om met geloofwaardige stukken zoals bijvoorbeeld foto's of medische attesten
aannemelijk te maken dat hij bij zijn arrestatie of vrijheidsberoving verwondingen heeft opgelopen
en het staat aan de rechter om onaantastbaar te oordelen of de door de klager voorgebrachte
stukken voldoende geloofwaardig maken dat hij de verwondingen heeft opgelopen bij zijn arrestatie
of detentie; de omstandigheid dat de stukken werden opgesteld onmiddellijk of zeer kort na de
invrijheidstelling is daarbij een belangrijk, maar geen beslissend gegeven zodat de rechter op grond
van de concrete gegevens van de zaak kan oordelen dat dergelijke stukken onvoldoende aannemelijk
maken dat de vastgestelde verwondingen werden opgelopen bij de arrestatie of tijdens de detentie.
- Art. 3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
13 maart 2018

P.2017.0841.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vermoedens - Persoon slachtoffer van geweld bij zijn arrestatie of detentie - Sterk
feitelijk vermoeden van verantwoordelijkheid van de autoriteiten - Taak van de Staat
Uit artikel 3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, volgt dat
indien een persoon het slachtoffer werd van geweld bij zijn arrestatie of tijdens zijn detentie, er een
sterk feitelijk vermoeden bestaat dat de autoriteiten daarvoor verantwoordelijk zijn en het de Staat
toekomt om daarvoor een overtuigende verklaring te geven; indien hij daarin niet slaagt, staat een
verdragsrechtelijke inbreuk van de Staat vast (1). (1) Zie EHRM, 28 oktober 1998, Assenov e.a. t.
Bulgarije, §§ 92-102; EHRM, 1 juli 2004, Bakbak t. Turkije, § 47; EHRM, 23 februari 2006, Ognyanova
en Choban t. Bulgarije, §§ 94-95; EHRM, 10 maart 2009, Turan Cakir t. België, § 54; EHRM, 4
november 2010, Darraj t.Frankrijk, § 36; EHRM, 9 oktober 2012, Mikiashvili t. Georgië, §§ 69-71;
Cass. 24 maart 2015, AR P.14.1298.N, AC 2015, nr. 217.
- Art. 3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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P.2017.0841.N

AC nr. ...

Strafzaken - Bewijsvoering - Artikel 3 EVRM - Geweld bij politieconfrontatie
Uit artikel 3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, volgt dat
indien een persoon het slachtoffer werd van geweld bij een confrontatie met de politie, er een sterk
feitelijk vermoeden bestaat dat de politionele autoriteiten daarvoor verantwoordelijk zijn waaruit
evenwel niet volgt dat het onderzoeksgerecht moet aannemen dat dit geweld niet strikt noodzakelijk
was; het onderzoeksgerecht oordeelt daar onaantastbaar over.

10 april 2018

P.2017.1135.N

AC nr. ...

Strafzaken - Bewijsvoering - Onregelmatig verkregen bewijselement - Toelaatbaarheid - Heimelijk
geluidsopname van huiselijke gesprekken - Schending van de redelijke privacy verwachting van de
deelnemers aan de gesprekken - Beoordeling door de rechter - Aard - Criteria
Uit artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering volgt dat de begane onregelmatigheid,
voor zover de naleving van de betrokken vormvoorwaarden niet op straffe van nietigheid is
voorgeschreven, niet noodzakelijk leidt tot bewijsuitsluiting, maar de rechter concreet moet nagaan
of zij de betrouwbaarheid van het bewijs aantast of het gebruik van dat bewijs in strijd is met het
recht op een eerlijk proces (1). (1) Cass. 6 september 2016, AR P.15.1105.N, AC 2016, nr. 459; Cass.
11 mei 2016, AR P.16.0154.F, AC 2016, nr. 313.
22 mei 2018

P.2017.0994.N

AC nr. ...

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- Gerechtelijk onderzoek - Burgerlijkepartijstelling - Geen vorderingen gerechtelijk onderzoek of
verwijzing door openbaar ministerie - Beoordeling ontvankelijkheid - Bevoegdheid
Het onderzoeksgerecht is bevoegd om de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling te
beoordelen wanneer deze het gerechtelijk onderzoek op gang heeft gebracht zonder dat het
openbaar ministerie een vordering tot gerechtelijk onderzoek heeft genomen of een verwijzing naar
het vonnisgerecht heeft gevorderd; in dat geval vormt de burgerlijkepartijstelling immers de
grondslag voor het bestaan van de strafvordering, waarvan de ontvankelijkheid ter beoordeling staat
van de onderzoeksgerechten.
27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

- Gerechtelijk onderzoek - Burgerlijkepartijstelling - Vervolging van burgerlijke partij voor
misdrijven waardoor hijzelf geen schade heeft geleden
Het feit dat de burgerlijke partij is vervolgd voor ten nadele van anderen gepleegde misdrijven
waardoor zijzelf geen schade heeft geleden, verleent haar niet het vereiste belang voor haar
burgerlijkepartijstelling, ongeacht of de veroordeling van de beweerde werkelijke dader van die
misdrijven haar tot nut zou strekken; aldus heeft zij noch het vereiste materiële belang, noch het
vereiste morele belang.
27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

- Gerechtelijk onderzoek - Burgerlijkepartijstelling - Geen vorderingen gerechtelijk onderzoek of
verwijzing door openbaar ministerie - Aannemelijkheid schade of aanwezigheid van vereiste
belang - Beoordeling
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Het onderzoeksgerecht moet de burgerlijkepartijstelling en de daardoor op gang gebrachte
strafvordering niet–ontvankelijk verklaren wanneer het oordeelt dat de burgerlijke partij haar
schade ingevolge de aangeklaagde feiten niet aannemelijk maakt of niet beschikt over het vereiste
belang; het feit dat voor het uitoefenen van de strafvordering betreffende het aangeklaagde misdrijf
geen burgerlijkepartijstelling vereist is, doet daaraan geen afbreuk en daardoor wordt het recht van
verdediging van de burgerlijke partij niet miskend (1). (1) Zie Cass. 26 mei 2015, AR P.15.0089.N, AC
2015, nr. 344.
27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Burgerlijkepartijstelling - Ontvankelijkheid - Beoordeling
De beoordeling van de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling houdt geen verband met de
vraag of het openbaar ministerie een gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd en of de
onderzoeksrechter effectief een gerechtelijk onderzoek heeft gevoerd.

27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

- Burgerlijkepartijstelling voor onderzoeksrechter - Ontvankelijkheid
De burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter en de daardoor ingestelde strafvordering zijn
slechts ontvankelijk wanneer de aangeklaagde feiten beantwoorden aan een door de wet als
misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf en aannemelijk wordt gemaakt dat die feiten de
burgerlijke partij hebben benadeeld (1). (1) Cass. 26 oktober 2010, AR P.09.1662.N, AC 2010, nr.
632.
- Art. 63 Wetboek van Strafvordering
27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

CASSATIE
Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Voorlopige
hechtenis - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft Handhaving voor een duur van twee maanden i.p.v. een maand - Vernietiging zonder verwijzing
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, met schending van artikel 30, §4, Voorlopige
Hechteniswet, de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde voor een duur van twee
maanden handhaaft, terwijl die titel van vrijheidsbeneming slechts voor een maand kon gelden,
vernietigt het Hof het arrest zonder verwijzing, in zoverre het de voorlopige hechtenis handhaaft
voor een duur van meer dan een maand.
- Art. 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
7 maart 2018

P.2018.0227.F

AC nr. ...

ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET
CASSATIEGEDING
Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar
ministerie bij het Hof - Conclusie - Verzoek om uitstel om op de conclusie van het openbaar
ministerie te antwoorden - Hoedanigheid om het verzoek in te dienen - Burgerlijke partijen zijn
geen partij in de bestreden arresten

8/ 73

LiberCas

4/2019

Wanneer de verweerders in cassatie, als burgerlijke partijen, geen partij zijn in de bestreden
arresten op de strafvordering, terwijl de hen betreffende burgerlijke belangen door een afzonderlijk
arrest werden geregeld, hebben zij, op strafrechtelijk gebied, niet de hoedanigheid om te verzoeken
dat de zaak wordt verdaagd om op de conclusie van het openbaar ministerie te antwoorden (1). (1)
Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 157.
- Art. 1107, derde lid Gerechtelijk Wetboek
7 maart 2018

P.2017.1257.F

AC nr. ...

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar
ministerie bij het Hof - Conclusie - Verzoek om uitstel om op de conclusie van het openbaar
ministerie te antwoorden - Hoedanigheid om het verzoek in te dienen - Burgerlijke partijen zijn
geen partij in de bestreden arresten
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
7 maart 2018

P.2017.1257.F

AC nr. ...

CASSATIEBEROEP
STRAFZAKEN
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geschil inzake
bevoegdheid - Begrip - Vervolging van een parlementslid - Regeling van de rechtspleging Uitzondering wegens miskenning van artikel 59 Grondwet - Beslissing houdt geen verband met de
bevoegdheid van het rechtscollege dat kennisneemt van de zaak
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2018.0141.F

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Waals Milieuwetboek Administratieve geldboete - Beroep - Politierechtbank of correctionele rechtbank - Afwijzing van
het beroep - Cassatieberoep van de eiser - Verplichting tot betekening aan de sanctionerend
ambtenaar
De eiser tot betwisting van een door de sanctionerend ambtenaar op grond van het Waals
Milieuwetboek opgelegde administratieve geldboete, hoeft zijn cassatieberoep niet aan
laatstgenoemde te betekenen (1). (Impliciet) (1) Impliciet, de beslissing lijkt niet minder vast te
staan, gelet op de expliciete conclusie "in substantie" van het OM in Pas. 2018, nr. 225 (zie conclusie).

- Art. D164 Milieuwetboek. - Boek 1 : Algemene en gemeenschappelijke bepalingen. - Decretale gedeelte.
(vertaling)
- Art. 427, eerste lid Wetboek van Strafvordering
11 april 2018

P.2018.0114.F

AC nr. ...

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Geschil inzake
bevoegdheid - Begrip - Vervolging van een parlementslid - Regeling van de rechtspleging Uitzondering wegens miskenning van artikel 59 Grondwet - Beslissing houdt geen verband met de
bevoegdheid van het rechtscollege dat kennisneemt van de zaak
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Het grondwettelijk bestel waarbij het ambt van parlementslid wordt beschermd, heeft betrekking op
de ontvankelijkheid van de vervolging tijdens de duur van de parlementaire zitting, zodat de exceptie
die is afgeleid uit schending van artikel 59 Grondwet geen verband houdt met de bevoegdheid van
het rechtscollege dat van die vervolging kennisneemt (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 198.
- Art. 420, tweede lid Wetboek van Strafvordering
- Art. 59 De gecoördineerde Grondwet 1994
21 maart 2018

P.2018.0141.F

AC nr. ...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard
niet vatbaar voor cassatieberoep - Bescherming van de maatschappij - Internering Uitvoeringsmodaliteit van de internering - Kamer voor bescherming van de maatschappij Beslissing tot weigering van de toekenning van een uitgaansvergunning of van een verlof Cassatieberoep - Ontvankelijkheid
Artikel 78 Interneringswet bepaalt niet dat de advocaat van de geïnterneerde persoon
cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de kamer voor de bescherming van de
maatschappij tot weigering van de toekenning van een door de betrokkene aangevraagde
uitgaansvergunning of een door hem aangevraagd verlof.
- Art. 78 Wet 5 mei 2014 betreffende de internering
7 maart 2018

P.2018.0174.F

AC nr. ...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Cassatieberoepen
tegen ongedaanverklaring verzet en verstekbeslissing
Een beklaagde kan tegen een verstekbeslissing waartegen verzet mogelijk is en waartegen hij binnen
de gewone verzetstermijn verzet heeft aangetekend, cassatieberoep aantekenen binnen dezelfde
termijn als tegen de beslissing waarbij zijn verzet tegen die verstekbeslissing ongedaan werd
verklaard; die termijn neemt in beginsel een aanvang de dag volgend op de betekening van de
beslissing van ongedaanverklaring van het verzet tegen de verstekbeslissing en het cassatieberoep
tegen de verstekbeslissing moet bovendien worden ingesteld ten laatste samen met het
cassatieberoep tegen de beslissing waarbij het verzet tegen de verstekbeslissing ongedaan wordt
verklaard (1). (1) Zie concl. OM.

13 maart 2018

P.2017.0365.N

AC nr. ...

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en
einde - Verstekbeslissing waartegen verzet mogelijk is en waartegen binnen de gewone
verzetstermijn verzet werd aangetekend - Beslissing waarbij verzet tegen die verstekbeslissing
ongedaan werd verklaard
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.
13 maart 2018

P.2017.0365.N

AC nr. ...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of
bestaansreden - Vreemdelingen - Vrijheidsberovende maatregel - Beroep bij de rechterlijke
macht - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Repatriëring van de
vreemdeling - Cassatieberoep zonder bestaansreden
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Wanneer een cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest dat uitspraak doet over de
vrijheidsberoving van een vreemdeling met toepassing van artikel 74/6, §1, eerste lid, 2°,
Vreemdelingenwet, doelloos is geworden ingevolge de repatriëring van die vreemdeling, heeft de
omstandigheid dat de vernietiging van het arrest voor die vreemdeling een belang kan uitmaken in
het kader van een aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat wegens onwettige opsluiting, niet tot
gevolg dat aan het cassatieberoep opnieuw voorwerp wordt verleend.
- Artt. 71 tot 74 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen
28 november 2018

P.2018.1154.F

AC nr. ...

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Duur, begin en
einde - Verstekbeslissing waartegen verzet mogelijk is en waartegen binnen de gewone
verzetstermijn verzet werd aangetekend - Beslissing waarbij verzet tegen die verstekbeslissing
ongedaan werd verklaard
Een beklaagde kan tegen een verstekbeslissing waartegen verzet mogelijk is en waartegen hij binnen
de gewone verzetstermijn verzet heeft aangetekend, cassatieberoep aantekenen binnen dezelfde
termijn als tegen de beslissing waarbij zijn verzet tegen die verstekbeslissing ongedaan werd
verklaard; die termijn neemt in beginsel een aanvang de dag volgend op de betekening van de
beslissing van ongedaanverklaring van het verzet tegen de verstekbeslissing en het cassatieberoep
tegen de verstekbeslissing moet bovendien worden ingesteld ten laatste samen met het
cassatieberoep tegen de beslissing waarbij het verzet tegen de verstekbeslissing ongedaan wordt
verklaard (1). (1) Zie concl. OM.

13 maart 2018

P.2017.0365.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Verplichting het
cassatieberoep te betekenen - Douane en accijnzen - Vervolgde persoon - Verplichting om het
cassatieberoep aan de administratie te betekenen
Het ontbreken van de verplichting voor de vervolgde partij om de verklaring van cassatieberoep aan
het openbaar ministerie te betekenen geldt ook ten aanzien van de Belgische Staat, administratie
der douane en accijnzen, wanneer laatstgenoemde tussenbeide komt als vervolgende partij en aldus
de strafvordering uitoefent (impliciete oplossing) (1). (1) F. VAN VOLSEM, "Twee middelen bedoeld
om tegenspraak in de penale cassatieprocedure te waarborgen: de verplichtingen het
cassatieberoep te betekenen en de memories ter kennis te brengen", N.C., 2017, p. 417.
- Art. 427, eerste lid Wetboek van Strafvordering
28 november 2018

P.2018.0809.F

AC nr. ...

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke
rechtsvordering - Beklaagde - Beklaagde-eiser in cassatie - Geen geding voor de feitenrechter
tussen de eiser en de medebeklaagde-verweerder - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Wanneer zij geen geding zijn aangegaan voor het hof van beroep, mist de eiser in cassatie de
hoedanigheid om een medebeklaagde in de hoedanigheid van verweerder voor het Hof te dagen en
om de vernietiging van de beslissing die zijn aansprakelijkheid uitsluit, te verkrijgen (1). (1) Zie concl.
OM in Pas. 2018, nr. 671.
28 november 2018

P.2018.0766.F

AC nr. ...

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei - Cassatieberoepen
tegen ongedaanverklaring verzet en verstekbeslissing
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Conclusie van advocaat-generaal Decreus.

13 maart 2018

P.2017.0365.N

AC nr. ...

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Waals Milieuwetboek Administratieve geldboete - Beroep - Politierechtbank of correctionele rechtbank - Afwijzing van
het beroep - Cassatieberoep van de eiser - Verplichting tot betekening aan de sanctionerend
ambtenaar
Gedeeltelijk andersluidende conclusie « in hoofdzaak » van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.
11 april 2018

P.2018.0114.F

AC nr. ...

CASSATIEMIDDELEN
STRAFZAKEN
Strafzaken - Belang - Eiser aansprakelijk verklaard voor de schade - Middel dat opkomt tegen de
beslissing die de aansprakelijkheid van een medebeklaagde uitsluit - Ontvankelijkheid
Wanneer het middel niet opkomt tegen de redenen op grond waarvan de appelrechters hun
beslissing om de eiser in cassatie aansprakelijk te stellen, hebben verantwoord, maar opkomt tegen
de redenen op grond waarvan zij de aansprakelijkheid van een medebeklaagde hebben uitgesloten,
kan het niet leiden tot de vernietiging van de beslissing die de appelrechters hebben gewezen over
de burgerrechtelijke vordering die de burgerlijke partij tegen de eiser heeft ingesteld (1). (1) Zie
concl. OM in Pas. 2018, nr. 671.
28 november 2018

P.2018.0766.F

AC nr. ...

Strafzaken - Nieuw middel - Arrest van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de
burgerlijke partij - Ontvankelijkheid
In ondergeschikte orde eensluidende conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.

18 april 2018

P.2017.1113.F

AC nr. ...

Strafzaken - Nieuw middel - Arrest van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de
burgerlijke partij - Ontvankelijkheid
Het middel van de burgerlijke partij, die cassatieberoep instelt tegen het arrest van
buitenvervolgingstelling van de kamer van inbeschuldigingstelling, is niet onontvankelijk louter
omdat het opkomt tegen een beslissing die eensluidend is met die van de eerste rechter en
waartegen de eiser niet is opgekomen voor het hof van beroep (1). (Impliciete oplossing) (1) Zie
(dienaangaande in hoofdorde andersluidende) schriftelijke concl. OM in Pas. 2018, nr. 244; R.
DECLERCQ, "Pourvoi en cassation en matière répressive", RPDB, nrs. 112 en 828 en verwijzingen in
de noten, waaronder Cass. 22 juni 1983, AR 2861, AC 1982-83, I, nr. 589, en noot 3.
18 april 2018

P.2017.1113.F

AC nr. ...

DIEFSTAL EN AFPERSING
- Bestanddelen - Moreel bestanddeel - Bedrieglijk opzet - Bewijs - Onaantastbare vaststelling door
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de feitenrechter
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2017.1199.F

AC nr. ...

- Bewijs - Bestanddelen - Moreel bestanddeel - Bedrieglijk opzet - Begrip - Voornemen om over de
zaak animo domini te beschikken
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2017.1199.F

AC nr. ...

- Bestanddelen - Moreel bestanddeel - Bedrieglijk opzet - Begrip - Voornemen om over de zaak
animo domini te beschikken - Bewijs
Als bedrieglijk wegnemen in de zin van artikel 461, eerste lid, Strafwetboek geldt het wegnemen van
een zaak tegen de wil van de eigenaar in, door een persoon die, zodra hij de zaak heeft
weggenomen, het voornemen heeft om er als eigenaar over te beschikken; het animo domini gedrag
van degene die zich van de zaak meester heeft gemaakt, kan worden afgeleid uit de weigering om
die zaak aan zijn wettige eigenaar terug te geven (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 197.
- Art. 461, eerste lid Strafwetboek
21 maart 2018

P.2017.1199.F

AC nr. ...

- Bestanddelen - Moreel bestanddeel - Bedrieglijk opzet - Bewijs - Onaantastbare vaststelling door
de feitenrechter
Ofschoon het bedrieglijk opzet aanwezig moet zijn op het tijdstip waarop het misdrijf wordt
gepleegd, kan het bewijs daarvan uit latere feiten blijken; de rechter stelt onaantastbaar de feiten
vast waaruit hij het bestaan van bedrieglijk opzet afleidt, terwijl het Hof nagaat of hij, uit zijn
vaststellingen, die beslissing naar recht heeft kunnen afleiden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr.
197.
- Art. 461, eerste lid Strafwetboek
21 maart 2018

P.2017.1199.F

AC nr. ...

DOUANE EN ACCIJNZEN
- Algemene Wet Douane en Accijnzen - Artikel 283 - Veroordeling tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding - Belgische Staat in het ongelijk gesteld - Bestaanbaarheid met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Draagwijdte
Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering en artikel 283 AWDA schenden de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet omdat het niet zonder redelijke verantwoording is dat de wetgever elke
verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten heeft uitgesloten in de betrekkingen
tussen de beklaagde en de administratie van douane en accijnzen, wanneer die administratie in
aanzienlijke mate de functie van het openbaar ministerie vervult; aldus is die administratie, in de
gevallen waarin zij optreedt als vervolgende partij, geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd
wanneer haar fiscaalrechtelijke vordering tegen de beklaagde wordt afgewezen (1). (1) GwH 6
oktober 2016, nr. 127/2016.
22 mei 2018

P.2014.0597.N

AC nr. ...

- Algemene Wet Douane en Accijnzen - Artikel 283 - Veroordeling tot betaling van een
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rechtsplegingsvergoeding - Belgische Staat in het ongelijk gesteld - Bestaanbaarheid met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Draagwijdte
Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering en artikel 283 AWDA schenden de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet omdat het niet zonder redelijke verantwoording is dat de wetgever elke
verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten heeft uitgesloten in de betrekkingen
tussen de beklaagde en de administratie van douane en accijnzen, wanneer die administratie in
aanzienlijke mate de functie van het openbaar ministerie vervult; aldus is die administratie, in de
gevallen waarin zij optreedt als vervolgende partij, geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd
wanneer haar fiscaalrechtelijke vordering tegen de beklaagde wordt afgewezen (1). (1) GwH 6
oktober 2016, nr. 127/2016.
22 mei 2018

P.2014.0597.N

AC nr. 645

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL
- Overlevering - Band tussen betrokkene en uitvoerende lidstaat - Verblijf van de persoon waarvan
de overlevering wordt gevraagd in de uivoerende lidstaat - Beoordeling - Wijze
Voor de toepassing van artikel 4.6 Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel, zoals uitgelegd door
het arrest C-66/08 van 17 juli 2008 van het Hof van Justitie van de Europese Unie, volstaat het niet
dat de persoon waarvan de overlevering wordt gevraagd in de uitvoerende lidstaat woonachtig is of
er verblijft en moet de uitvoerende rechterlijke autoriteit integendeel nagaan of er in een concrete
situatie sprake is van een band tussen de betrokkene en de uitvoerende lidstaat op grond waarvan
kan worden vastgesteld dat het begrip "verblijven" in de zin van artikel 4.6 Kaderbesluit op hem van
toepassing is; de rechter moet dat uitmaken op basis van een globale beoordeling van verschillende
objectieve elementen die de situatie van de betrokkene kenmerken, waaronder de duur, de aard en
de voorwaarden van zijn verblijf, alsook de familiale en economische bindingen die hij met de
uitvoerende lidstaat heeft.
- Art. 6, 4° Wet 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel
27 februari 2018

P.2018.0186.N

AC nr. ...

- Inhoud - Feiten bedoeld in het bevel tot aanhouding bij verstek - Andere omschrijving - Andere
feiten - Regelmatigheid
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksrechter om in het Europees
aanhoudingsbevel de feiten aan te vullen die hij in het bevel tot aanhouding bij verstek heeft
bedoeld en verplicht hem evenmin om in dezelfde bewoordingen de feiten te omschrijven die in het
Europees aanhoudingsbevel en in het nationaal bevel tot aanhouding zijn bedoeld (1). (1) Zie concl.
OM in Pas. 2018, nr. 160.
- Art. 34 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
- Art. 2, § 4 Wet 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel
7 maart 2018

P.2018.0228.F

AC nr. ...

- Inhoud - Feiten bedoeld in het bevel tot aanhouding bij verstek - Andere omschrijving - Andere
feiten - Regelmatigheid
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
7 maart 2018

P.2018.0228.F

AC nr. ...
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FRAUDE
- Subsidiefraude - Subsidiefraudebesluit - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen Bijzondere motiveringsplicht - Artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering Toepasselijkheid
Artikel 4, tweede lid, Subsidiefraudebesluit dat bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring
toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42 Strafwetboek altijd wordt uitgesproken, is ook van
toepassing op de vermogensvoordelen bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek en hun geldelijke
tegenwaarde bedoeld in artikel 43bis, tweede lid, van dat wetboek zodat de rechter dan ook
verplicht is de verbeurdverklaring te bevelen van die vermogensvoordelen wanneer zij voortspruiten
uit de misdrijven bepaald in het Subsidiefraudebesluit en artikel 195, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering bijgevolg niet van toepassing is op die verbeurdverklaring.
- Art. 4, tweede lid KB 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies,
vergoedingen en toelagen
- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering
- Artt. 42 en 43bis Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

- Subsidiefraude - Subsidiefraudebesluit - Ambtshalve gelasting tot terugbetaling van de onterecht
betaalde sommen
Krachtens artikel 3 Subsidiefraudebesluit en artikel 50 Strafwetboek beveelt de rechtbank waarbij de
vervolging aanhangig is, ambtshalve de teruggave van de onterecht betaalde sommen en dit
hoofdelijk ten laste van alle beklaagden die hij veroordeelt wegens het misdrijf waaruit de
onterechte betaling is voortgevloeid zonder dat het daartoe vereist is dat de onterecht betaalde
sommen worden teruggevonden in het vermogen van de betrokken beklaagde.
- Art. 3 KB 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en
toelagen
- Art. 50 Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

- Subsidiefraude - Subsidiefraudebesluit - Verbeurdverklaring - Verplichting - Omvang - Gevolg
Artikel 4, tweede lid, Subsidiefraudebesluit, dat bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring
toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42 Strafwetboek altijd wordt uitgesproken, is ook van
toepassing op de vermogensvoordelen en de geldwaarde bedoeld in de artikelen 42, 3° en 43bis,
tweede lid, Strafwetboek, zodat de rechter verplicht is de verbeurdverklaring te bevelen van die
vermogensvoordelen en geldwaarde wanneer zij voortspruiten uit de misdrijven bepaald in het
Subsidiefraudebesluit.
- Art. 4, tweede lid KB 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies,
vergoedingen en toelagen
- Artt. 42, 3°, en 43bis Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

- Subsidiefraude - Subsidiefraudebesluit - Afleggen onjuiste of onvolledige verklaring tot het
verkrijgen of behouden van subsidie - Ontvangen of behouden van een subsidie ingevolge onjuiste
of onvolledige verklaring - Onderscheiden misdrijven

15/ 73

LiberCas

4/2019

Artikel 2, § 2, Subsidiefraudebesluit dat degene bestraft die wetens en willens een onjuiste of
onvolledige verklaring aflegt in verband met een aanvraag tot het verkrijgen of behouden van een
subsidie, vergoeding of toelage en artikel 2, § 4, Subsidiefraudebesluit dat degene bestraft die, ten
gevolge van een verklaring bedoeld in § 2, een subsidie, vergoeding of toelage ontvangt of behoudt,
zijn onderscheiden misdrijven zodat het feit dat een beklaagde een subsidie ontvangt of behoudt als
gevolg van een onjuiste of onvolledige verklaring niet tot gevolg heeft dat hij niet meer kan worden
veroordeeld wegens het afleggen van die onjuiste of onvolledige verklaring.
- Art. 2, §§ 2 en 4 KB 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen
en toelagen
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

- Subsidiefraude - Subsidiefraudebesluit - Aanwenden van een subsidie voor andere doeleinden
dan waarvoor ze werd verkregen - Strafbaarstelling
Artikel 2, § 3, Subsidiefraudebesluit dat degene bestraft die een in artikel 1 van dat besluit bedoelde
subsidie aanwendt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze werd verkregen, is van toepassing
zowel op subsidies die wettig zijn verkregen als op subsidies die zijn verkregen ingevolge het
afleggen van een onjuiste of onvolledige verklaring als bedoeld in artikel 2, § 2,
Subsidiefraudebesluit.
- Artt. 1 en 2, §§ 2 en 3 KB 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies,
vergoedingen en toelagen
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

GRONDWET
GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Art. 14 - Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - Draagwijdte - Omschrijving van strafbaar gedrag met
verwijzing naar een richtlijn van de Europese Unie
Het legaliteitsbeginsel in strafzaken, zoals gewaarborgd door de artikelen 12, tweede lid, en 14
Grondwet, vereist dat de bevoegde regelgever een strafbaarstelling zo opstelt dat die bepaling op
zichzelf gelezen of in de context met andere bepalingen op voldoende precieze wijze de als strafbaar
gestelde gedraging en de toepasselijke straffen omschrijft, zodat de draagwijdte ervan redelijk
voorzienbaar is en en aan de vereiste van de redelijke voorzienbaarheid is voldaan als het voor de
persoon op wie de strafbepaling van toepassing is, mogelijk is om op grond van die bepaling de
handelingen en verzuimen te kennen die zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen; het
legaliteitsbeginsel verzet zich niet ertegen dat bij de omschrijving van strafbaar gedrag de bevoegde
regelgever gebruik maakt van begrippen zoals die in een richtlijn van de Europese Unie worden
omschreven en een dergelijke verwijzing, ongeacht of die richtlijn in het interne recht is omgezet,
doet als dusdanig geen af breuk aan de redelijke voorzienbaarheid.
22 mei 2018

P.2017.1025.N

AC nr. ...

Art. 11 - Non-discriminatiebeginsel - Strafzaken - Douane en accijnzen - Belgische Staat in het
ongelijk gesteld - Veroordeling tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding - Bestaanbaarheid
met artikel 11 Grondwet - Draagwijdte
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Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering en artikel 283 AWDA schenden de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet omdat het niet zonder redelijke verantwoording is dat de wetgever elke
verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten heeft uitgesloten in de betrekkingen
tussen de beklaagde en de administratie van douane en accijnzen, wanneer die administratie in
aanzienlijke mate de functie van het openbaar ministerie vervult; aldus is die administratie, in de
gevallen waarin zij optreedt als vervolgende partij, geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd
wanneer haar fiscaalrechtelijke vordering tegen de beklaagde wordt afgewezen (1). (1) GwH 6
oktober 2016, nr. 127/2016.
22 mei 2018

P.2014.0597.N

AC nr. ...

Art. 11 - Non-discriminatiebeginsel - Strafzaken - Douane en accijnzen - Belgische Staat in het
ongelijk gesteld - Veroordeling tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding - Bestaanbaarheid
met artikel 11 Grondwet - Draagwijdte
Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering en artikel 283 AWDA schenden de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet omdat het niet zonder redelijke verantwoording is dat de wetgever elke
verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten heeft uitgesloten in de betrekkingen
tussen de beklaagde en de administratie van douane en accijnzen, wanneer die administratie in
aanzienlijke mate de functie van het openbaar ministerie vervult; aldus is die administratie, in de
gevallen waarin zij optreedt als vervolgende partij, geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd
wanneer haar fiscaalrechtelijke vordering tegen de beklaagde wordt afgewezen (1). (1) GwH 6
oktober 2016, nr. 127/2016.
22 mei 2018

P.2014.0597.N

AC nr. 645

Art. 59 - Vervolging van een parlementslid - Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de
rechtspleging - Uitzondering wegens miskenning van artikel 59 Grondwet - Beslissing houdt geen
verband met de bevoegdheid van het rechtscollege dat kennisneemt van de zaak - Onmiddellijk
cassatieberoep - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2018.0141.F

AC nr. ...

Art. 10 - Gelijkheidsbeginsel - Strafzaken - Douane en accijnzen - Belgische Staat in het ongelijk
gesteld - Veroordeling tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding - Bestaanbaarheid met
artikel 10 Grondwet - Draagwijdte
Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering en artikel 283 AWDA schenden de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet omdat het niet zonder redelijke verantwoording is dat de wetgever elke
verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten heeft uitgesloten in de betrekkingen
tussen de beklaagde en de administratie van douane en accijnzen, wanneer die administratie in
aanzienlijke mate de functie van het openbaar ministerie vervult; aldus is die administratie, in de
gevallen waarin zij optreedt als vervolgende partij, geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd
wanneer haar fiscaalrechtelijke vordering tegen de beklaagde wordt afgewezen (1). (1) GwH 6
oktober 2016, nr. 127/2016.
22 mei 2018

P.2014.0597.N

AC nr. ...

Art. 10 - Gelijkheidsbeginsel - Strafzaken - Douane en accijnzen - Belgische Staat in het ongelijk
gesteld - Veroordeling tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding - Bestaanbaarheid met
artikel 10 Grondwet - Draagwijdte
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Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering en artikel 283 AWDA schenden de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet omdat het niet zonder redelijke verantwoording is dat de wetgever elke
verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten heeft uitgesloten in de betrekkingen
tussen de beklaagde en de administratie van douane en accijnzen, wanneer die administratie in
aanzienlijke mate de functie van het openbaar ministerie vervult; aldus is die administratie, in de
gevallen waarin zij optreedt als vervolgende partij, geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd
wanneer haar fiscaalrechtelijke vordering tegen de beklaagde wordt afgewezen (1). (1) GwH 6
oktober 2016, nr. 127/2016.
22 mei 2018

P.2014.0597.N

AC nr. 645

Art. 12 - Artikel 12, tweede lid - Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - Draagwijdte - Omschrijving van
strafbaar gedrag met verwijzing naar een richtlijn van de Europese Unie
Het legaliteitsbeginsel in strafzaken, zoals gewaarborgd door de artikelen 12, tweede lid, en 14
Grondwet, vereist dat de bevoegde regelgever een strafbaarstelling zo opstelt dat die bepaling op
zichzelf gelezen of in de context met andere bepalingen op voldoende precieze wijze de als strafbaar
gestelde gedraging en de toepasselijke straffen omschrijft, zodat de draagwijdte ervan redelijk
voorzienbaar is en en aan de vereiste van de redelijke voorzienbaarheid is voldaan als het voor de
persoon op wie de strafbepaling van toepassing is, mogelijk is om op grond van die bepaling de
handelingen en verzuimen te kennen die zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen; het
legaliteitsbeginsel verzet zich niet ertegen dat bij de omschrijving van strafbaar gedrag de bevoegde
regelgever gebruik maakt van begrippen zoals die in een richtlijn van de Europese Unie worden
omschreven en een dergelijke verwijzing, ongeacht of die richtlijn in het interne recht is omgezet,
doet als dusdanig geen af breuk aan de redelijke voorzienbaarheid.
22 mei 2018

P.2017.1025.N

AC nr. ...

Art. 59 - Vervolging van een parlementslid - Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de
rechtspleging - Uitzondering wegens miskenning van artikel 59 Grondwet - Beslissing houdt geen
verband met de bevoegdheid van het rechtscollege dat kennisneemt van de zaak - Onmiddellijk
cassatieberoep - Ontvankelijkheid
Het grondwettelijk bestel waarbij het ambt van parlementslid wordt beschermd, heeft betrekking op
de ontvankelijkheid van de vervolging tijdens de duur van de parlementaire zitting, zodat de exceptie
die is afgeleid uit schending van artikel 59 Grondwet geen verband houdt met de bevoegdheid van
het rechtscollege dat van die vervolging kennisneemt (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 198.
- Art. 420, tweede lid Wetboek van Strafvordering
- Art. 59 De gecoördineerde Grondwet 1994
21 maart 2018

P.2018.0141.F

AC nr. ...

GRONDWETTELIJK HOF
- Prejudiciële vraag - Verplichting om de vraag te stellen - Verschil in behandeling voortvloeiend
uit grondwettelijke bepalingen
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2018.0141.F

AC nr. ...

- Prejudiciële vraag - Verplichting om de vraag te stellen - Verschil in behandeling voortvloeiend
uit grondwettelijke bepalingen
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Wanneer het door de eiser in cassatie aangevoerde verschil in behandeling voortvloeit uit
Grondwettelijke bepalingen zelf, waarvan het Grondwettelijk Hof de verenigbaarheid met de regels
uit andere grondwettelijke bepalingen niet vermag te beoordelen, is er geen grond om de
prejudiciële vraag te stellen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 198.
21 maart 2018

P.2018.0141.F

AC nr. ...

HOF VAN ASSISEN
ALLERLEI
Allerlei - Arresten bij verstek gewezen door het hof van assisen - Motiverend arrest en
veroordelend arrest - Verzet - Vormen - Betekening enkel geschied aan het openbaar ministerie Geldigheid
Uit de artikelen 187, §2, eerste lid, 356, tweede lid, en 357 Wetboek van Strafvordering volgt dat het
verzet van de bij verstek veroordeelde beschuldigde niet hoeft betekend te worden aan de personen
die geen partij zijn in de beslissing die hij wil aanvechten en dat het rechtsmiddel tegen de beslissing
op de strafvordering openstaat na enkel de betekening aan het openbaar ministerie (1). (1) Zie concl.
OM in Pas. 2018, nr. 157.
- Artt. 187, § 2, eerste lid, 356, tweede lid, en 357 Wetboek van Strafvordering
7 maart 2018

P.2017.1257.F

AC nr. ...

Allerlei - Arresten bij verstek gewezen door het hof van assisen - Motiverend arrest en
veroordelend arrest - Verzet - Vormen - Betekening enkel geschied aan het openbaar ministerie Geldigheid
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
7 maart 2018

P.2017.1257.F

AC nr. ...

HOGER BEROEP
STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn Grievenformulier - Aankruising rubriek 'strafmaat' - Draagwijdte - Toepassing
Wanneer de appellant in zijn grievenformulier de rubriek "strafmaat" aankruist, geeft hij aan dat hij
alle bestanddelen van de beslissing over de straf en de maatregelen die daarmee gepaard gaan en
door de wet kunnen worden opgelegd, wenst aan te vechten, wat inhoudt dat hij daarmee ook de
veiligheidsmaatregelen en andere maatregelen zoals het immobiliseren van het voertuig in de
gevallen bepaald bij artikel 50, § 1, Wegverkeerswet, bedoelt.
- Art. 50, § 1 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart
1968
- Art. 204, eerste lid Wetboek van Strafvordering
13 maart 2018

P.2017.0695.N

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Incidenteel beroep - Voorwaarde - Draagwijdte Burgerlijke rechtsvordering
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Een partij kan slechts incidenteel beroep instellen tegen een partij die tegen haarzelf principaal
hoger beroep heeft ingesteld; de mogelijkheid van incidenteel beroep is evenwel niet beperkt tot de
schadeposten waarvoor er een principaal hoger beroep is ingesteld en ook voor andere posten van
de burgerlijke rechtsvordering is incidenteel beroep mogelijk (1). (1) Cass. 19 februari 2002, AR
P.00.1073.N, AC 2002, nr. 116.
- Art. 203, § 4 Wetboek van Strafvordering
27 februari 2018

P.2017.0593.N

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Hoger beroep
tegen ongedaanverklaring van verzet
Artikel 187, § 9, Wetboek van Strafvordering houdt in dat het hoger beroep tegen een vonnis waarbij
het verzet ongedaan wordt verklaard, van rechtswege het geschil in zijn geheel ter beoordeling
voorlegt aan de appelrechter, met als enige beperking de relatieve werking van het verzet; hieruit
volgt dat artikel 204 Wetboek van Strafvordering geen toepassing vindt in zoverre het hoger beroep
het bij het verstekvonnis beoordeelde geschil beoogt, zodat de appellant niet moet preciseren welke
zijn grieven zijn tegen dat vonnis zoals in dat artikel bepaald.
27 februari 2018

P.2017.0618.N

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Grief Beoordeling nauwkeurigheid
De grieven zijn nauwkeurig bepaald in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering wanneer
de appelrechter en de partijen met zekerheid de beschikking of beschikkingen van het beroepen
vonnis kunnen bepalen waarvan de appellant de hervorming vraagt of met andere woorden de
saisine van de appelrechter kan worden bepaald; daarbij is het gegeven dat het openbaar ministerie
de door de eerste rechter opgelegde straf onvoldoende beteugelend vindt, terwijl die straf
overeenstemt met wat door het openbaar ministerie voor de eerste rechter werd gevorderd, niet
relevant (1). (1) Zie Cass. 6 februari 2018, AR P.17.0457.N, AC 2018, nr. 75.

27 februari 2018

P.2018.0021.N

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Grief
Een grief als bedoeld in artikel 204 Wetboek van Strafvordering is de specifieke aanwijzing door de
appellant van een afzonderlijke beschikking van het beroepen vonnis, waarvan hij de hervorming
door de appelrechter vraagt en is te onderscheiden van de reden op grond waarvan de appellant de
hervorming van de beschikking beoogt (1). (1) Zie Cass. 6 februari 2018, AR P.17.0457.N, AC 2018,
nr. 75.

27 februari 2018

P.2018.0021.N

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Vorm - Beginsel
van het hoger beroep op grieven - Geen grief betreffende de schuldigverklaring - Gevolg voor de
aanhangigmaking bij de appelrechter
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Krachtens artikel 210, tweede lid, derde streepje, Wetboek van Strafvordering, moet bij de
appelrechter, met het verzoekschrift bedoeld in artikel 204 van dat wetboek, een betwisting
aanhangig zijn gemaakt betreffende de schuldigverklaring aan een telastlegging, vooraleer hij een
ambtshalve middel van openbare orde kan opwerpen met betrekking tot de kwalificatie van die
telastlegging, de nietigheid van het onderzoek dat de feiten ervan heeft aangetoond of de
ontstentenis van enige wetsbepaling die deze feiten strafbaar stelt (1). (1) Zie Cass. 19 april 2017, AR
P.17.0055.F, AC 2017, nr. 268, met concl. OM in Pas 2017, nr. 268.
- Artt. 204 en 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering
11 april 2018

P.2017.1303.F

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Ondertekening
van het grievenformulier - Vervallenverklaring van het hoger beroep - Draagwijdte Grievenformulier
Uit de tekst van artikel 204, eerste lid, tweede zin, Wetboek van Strafvordering, en de algemene
economie van de regeling volgt dat de sanctie van het verval van het hoger beroep ook is bepaald
voor de niet-ondertekening van het grievenformulier, aangezien het door die ondertekening is dat
de eiser in hoger beroep of zijn raadsman aangeeft dat hij zich de erin vermelde grieven eigen
maakt, zodat het appelgerecht in geval van een niet-ondertekend grievenformulier in de regel het
verval van het hoger beroep dient vast te stellen; het appelgerecht kan evenwel geen verval van
hoger beroep uitspreken indien de eiser in hoger beroep of zijn raadsman in de door hem
ondertekende verklaring van hoger beroep aangeeft dat zijn hoger beroep is gericht tegen alle
beschikkingen van het beroepen vonnis zoals aangegeven in het grievenformulier, hij dat
grievenformulier ter gelegenheid van het afleggen van de verklaring van hoger beroep ter griffie
heeft ingediend en na de rubrieken "Naam:" en "Handtekening:" op het grievenformulier
eigenhandig zijn naam is vermeld, vermits in dat geval er geen twijfel over kan bestaan dat de eiser
in hoger beroep of zijn raadsman zich de vermelde grieven heeft eigen gemaakt, zodat een
vervallenverklaring van het hoger beroep in die omstandigheden zou getuigen van een overdreven
formalisme dat niet te verenigen valt met het recht op toegang tot de rechter zoals gewaarborgd
door artikel 6.1. EVRM (1). (1) Zie over het grievenformulier- Hof van Cassatie, Jaarverslag 2017, 7282, inz. 81-82 m.b.t. de ondertekening.

22 mei 2018

P.2018.0097.N

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter Wegverkeer - Wegverkeerswet - Artikel 50 - Tijdelijke immobilisering van het voertuig - Niet
gevorderd voor de eerste rechter - Niet bevolen door de eerste rechter - Hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen de beslissing over de strafmaat
De omstandigheid dat het openbaar ministerie de toepassing van artikel 50, § 1, Wegverkeerswet
niet heeft gevorderd voor de eerste rechter en de eerste rechter daarvan geen toepassing heeft
gemaakt, belet niet dat, indien aan de voorwaarden daartoe is voldaan, de appelrechter dit doet al
dan niet op vordering van het openbaar ministerie indien het openbaar ministerie hoger beroep
aantekent tegen de beslissing over de strafmaat.
- Artt. 202, 5°, 203, § 1, en 204, eerste lid Wetboek van Strafvordering
13 maart 2018

P.2017.0695.N

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Aangehouden
beklaagde - Grievenformulier - Taal - Recht op toegang tot een rechter
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Wanneer uit geen van de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verplichting om
het grievenformulier of het verzoekschrift in te dienen binnen de termijn bepaald in artikel 204
Wetboek van Strafvordering, in een taal die hij begrijpt ter kennis werd gebracht van de
aangehouden beklaagde die niet werd bijgestaan door een advocaat en die zijn wil te kennen heeft
gegeven om hoger beroep in te stellen, kan de appelrechter hem niet, met toepassing van het
voormelde artikel 204, van dat hoger beroep vervallen verklaren, op straffe van hem het recht op
toegang tot de rechter te ontzeggen (1). (1) Het Hof heeft vroeger middelen verworpen die
opkwamen tegen de beslissing om het hoger beroep niet-ontvankelijk te verklaren wegens nietnaleving van de vormvereisten bepaald in artikel 204 Wetboek van Strafvordering bij het hoger
beroep door middel van een verklaring in de strafinrichting waar de appellant was aangehouden: zie
bijv. Cass. 19 oktober 2016, AR P.16.0883.F, AC 2016, nr. 588 (niet-ontvankelijk middel, voor het
eerst aangevoerd voor het Hof van Cassatie); Cass. 2 november 2016, AR P.16.0897.F, AC 2016, nr.
616 (formulier overhandigd aan de gedetineerde, doch zonder dat er sprake was van een
taalprobleem); Cass. 8 maart 2017, AR P.16.1268.F, AC 2017, nr. 164 (beklaagde, aangehouden,
maar bijgestaan door een advocaat gedurende de gehele rechtspleging).Zie met name ook, wat de
verplichting betreft om de beklaagde bij de betekening van de verstekbeslissing in te lichten over de
modaliteiten om verzet aan te tekenen: Cass. 24 januari 2018, AR P.17.0692.F, AC 2018, nr. 51
(informatie over de taal van de rechtspleging, waarin het verzet moet worden aangetekend); EHRM
1 maart 2011, Faniel t. België; Cass. 23 februari 2011, AR P.10.2047.F, AC 2011, nr. 161 (vermelding
van het recht om verzet aan te tekenen en van de daartoe bepaalde termijn - na heropening van de
rechtspleging overeenkomstig de artikelen 442bis e.v. Wetboek van Strafvordering, ingevolge het
arrest van het EHRM van 29 juni 2010, Hakimi t. België); Cass. 9 april 2008, AR P.08.0051.F, AC 2008,
nr. 214 (idem, bovendien werd de betekening in het buitenland verricht - heropening ingevolge het
arrest EHRM van 24 mei 2007, Da Luz Domingue Fereira t. België).
- Art. 3 Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op
vertolking en vertaling in strafprocedures
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
- Art. 204 Wetboek van Strafvordering
18 april 2018

P.2018.0125.F

AC nr. ...

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn Grievenformulier - Grief - Aankruising rubriek "schuld"
Wanneer een beklaagde die hoger beroep instelt, in zijn grievenformulier de rubriek "schuld"
aankruist, geeft hij aan dat hij alle bestanddelen van de beslissing over de schuld wenst aan te
vechten wat inhoudt dat hij daarmee ook de bewijsgegevens die een schuldigverklaring kunnen
ondersteunen en bijgevolg ook de wettigheid en regelmatigheid van de bewijsvoering bedoelt; van
die beklaagde kan niet geëist worden dat hij ook afzonderlijk opgave doet van de wettigheid en de
regelmatigheid van het bewijs van de schuld als afzonderlijke grief.
27 februari 2018

P.2017.1039.N

AC nr. ...

IMMUNITEIT
- Vervolging van een parlementslid - Regeling van de rechtspleging - Uitzondering wegens
miskenning van artikel 59 Grondwet - Beslissing houdt geen verband met de bevoegdheid van het
rechtscollege dat kennisneemt van de zaak - Onmiddellijk cassatieberoep - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2018.0141.F

AC nr. ...
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- Vervolging van een parlementslid - Regeling van de rechtspleging - Uitzondering wegens
miskenning van artikel 59 Grondwet - Beslissing houdt geen verband met de bevoegdheid van het
rechtscollege dat kennisneemt van de zaak - Onmiddellijk cassatieberoep - Ontvankelijkheid
Het grondwettelijk bestel waarbij het ambt van parlementslid wordt beschermd, heeft betrekking op
de ontvankelijkheid van de vervolging tijdens de duur van de parlementaire zitting, zodat de exceptie
die is afgeleid uit schending van artikel 59 Grondwet geen verband houdt met de bevoegdheid van
het rechtscollege dat van die vervolging kennisneemt (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 198.
- Art. 420, tweede lid Wetboek van Strafvordering
- Art. 59 De gecoördineerde Grondwet 1994
21 maart 2018

P.2018.0141.F

AC nr. ...

MILIEURECHT
- Misdrijf - Administratieve sanctie - Administratieve sanctieprocedure - Beroep bij de
politierechtbank of de correctionele rechtbank - Toezicht met volle rechtsmacht - Waals Gewest Milieuwetboek
Het toezicht met volle rechtsmacht dat in het kader van het beroep bedoeld in artikel D164 Decreet
Waals Gewest van 27 mei 2004 betreffende Boek 1 van het Milieuwetboek wordt uitgeoefend, staat
de rechter bij wie het beroep van de overtreder aanhangig is gemaakt niet toe de opportuniteit in
vraag te stellen om een boete op te leggen voor de bij hem bewezen gebleven feiten; de rechtbank
kan zich immers niet in de plaats stellen van de sanctionerend ambtenaar teneinde te beoordelen of
het al dan niet wenselijk is de overtreder de in artikel D160, §2, van dat decreet bepaalde
administratieve geldboete op te leggen.
- Art. D164 Milieuwetboek. - Boek 1 : Algemene en gemeenschappelijke bepalingen. - Decretale gedeelte.
(vertaling)
21 maart 2018

P.2017.0499.F

AC nr. ...

- Waals Milieuwetboek - Administratieve geldboete - Beroep - Politierechtbank of correctionele
rechtbank - Afwijzing van het beroep - Cassatieberoep van de eiser - Verplichting tot betekening
aan de sanctionerend ambtenaar
Gedeeltelijk andersluidende conclusie « in hoofdzaak » van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.
11 april 2018

P.2018.0114.F

AC nr. ...

- Waals Milieuwetboek - Administratieve geldboete - Beroep - Politierechtbank of correctionele
rechtbank - Afwijzing van het beroep - Aard van de veroordeling - Gevolgen voor de vermelding
van de wetsbepalingen en de motivering
Wanneer de politierechtbank of de correctionele rechtbank(1) het beroep afwijst en de
administratieve geldboete bevestigt, spreekt ze geen strafrechtelijke veroordeling uit en behoudt die
geldboete haar oorspronkelijk karakter, zonder volgens het intern recht een straf te zijn; daaruit
volgt dat de rechter niet gehouden is elk van de bestanddelen van het misdrijf dat tot de
administratieve geldboete heeft geleid, bewezen te verklaren en evenmin om in het vonnis de
wetsbepalingen te vermelden die het feit strafbaar stellen en die de straf bepalen, noch om de keuze
van de straf en de strafmaat met redenen te omkleden (2). (1) Het Hof vermeldt de "correctionele
rechtbank"; het bestreden vonnis werd door de politierechtbank gewezen."Voor overtredingen van
derde en vierde categorie wordt het beroep door middel van een verzoekschrift bij de
politierechtbank ingediend (...) voor overtredingen van tweede categorie wordt het beroep bij de
correctionele rechtbank ingediend." (art. 160, §2, Waals Milieuwetboek) (2) Cass. 18 april 2012, AR
P.11.2039.F, AC 2012, nr. 236; zie concl "in hoofdzaak" OM in Pas. 2018, nr. 225.
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- Artt. D151 en D164 Milieuwetboek. - Boek 1 : Algemene en gemeenschappelijke bepalingen. - Decretale gedeelte.
(vertaling)
- Artt. 163, eerste lid, en 195, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering
11 april 2018

P.2018.0114.F

AC nr. ...

- Waals Milieuwetboek - Administratieve geldboete - Beroep - Politierechtbank of correctionele
rechtbank - Afwijzing van het beroep - Cassatieberoep van de eiser - Verplichting tot betekening
aan de sanctionerend ambtenaar
De eiser tot betwisting van een door de sanctionerend ambtenaar op grond van het Waals
Milieuwetboek opgelegde administratieve geldboete, hoeft zijn cassatieberoep niet aan
laatstgenoemde te betekenen (1). (Impliciet) (1) Impliciet, de beslissing lijkt niet minder vast te
staan, gelet op de expliciete conclusie "in substantie" van het OM in Pas. 2018, nr. 225 (zie conclusie).
- Art. D164 Milieuwetboek. - Boek 1 : Algemene en gemeenschappelijke bepalingen. - Decretale gedeelte.
(vertaling)
- Art. 427, eerste lid Wetboek van Strafvordering
11 april 2018

P.2018.0114.F

AC nr. ...

- Waals Milieuwetboek - Administratieve geldboete - Beroep - Politierechtbank of correctionele
rechtbank - Afwijzing van het beroep - Aard van de veroordeling - Gevolgen voor de vermelding
van de wetsbepalingen en de motivering
Gedeeltelijk andersluidende conclusie « in hoofdzaak » van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.
11 april 2018

P.2018.0114.F

AC nr. ...

- Waals Gewest - Milieuwetboek - Misdrijf - Administratieve sanctie - Administratieve
sanctieprocedure - Beroep bij de politierechtbank of de correctionele rechtbank - Toezicht met
volle rechtsmacht
De rechter bij wie het beroep aanhangig is gemaakt bedoeld in artikel D164 Decreet Waals Gewest
van 27 mei 2004 betreffende Boek 1 van het Milieuwetboek, oefent een toezicht met volle
rechtsmacht uit op de door de administratieve overheid opgelegde geldboete; dat toezicht houdt in
dat de rechter nagaat of de voor hem betwiste geldboete in feite en in rechte verantwoord is en of
ze alle aan de administratie opgelegde wettelijke bepalingen en algemene beginselen naleeft,
waaronder het evenredigheidsbeginsel (1). (1) Zie Cass. 15 februari 2012, AR P.11.1832.F, AC 2012,
nr. 107, met concl. OM in Pas 2012, nr. 107; GwH 31 mei 2011, arrest nr. 100/2011, RDCP 2012, p.
72.
- Art. D164 Milieuwetboek. - Boek 1 : Algemene en gemeenschappelijke bepalingen. - Decretale gedeelte.
(vertaling)
21 maart 2018

P.2017.0499.F

AC nr. ...

MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET
Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel Diefstal - Bedrieglijk opzet - Bewijs - Onaantastbare vaststelling door de feitenrechter
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2017.1199.F

AC nr. ...
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Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel Diefstal - Bedrieglijk opzet - Bewijs - Onaantastbare vaststelling door de feitenrechter
Ofschoon het bedrieglijk opzet aanwezig moet zijn op het tijdstip waarop het misdrijf wordt
gepleegd, kan het bewijs daarvan uit latere feiten blijken; de rechter stelt onaantastbaar de feiten
vast waaruit hij het bestaan van bedrieglijk opzet afleidt, terwijl het Hof nagaat of hij, uit zijn
vaststellingen, die beslissing naar recht heeft kunnen afleiden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr.
197.
- Art. 461, eerste lid Strafwetboek
21 maart 2018

P.2017.1199.F

AC nr. ...

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel Sociaal strafrecht - Belemmering van het toezicht - Het element fout
Artikel 209, eerste lid, Sociaal Strafwetboek bestraft zij die het toezicht belemmeren dat krachtens
het Sociaal Strafwetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan is ingesteld; het moreel bestanddeel van
die inbreuk, m.a.w. de bij wet strafbaar gestelde fout, bestaat in het opzettelijke en bewuste
karakter van de belemmering van het toezicht van de sociale inspecteurs.
- Art. 209, eerste lid Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek
7 maart 2018

P.2017.0558.F

AC nr. ...

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel Sociaal strafrecht - Belemmering van het toezicht - Het element fout - Bewijs
Het bewijs van het moreel bestanddeel van de in artikel 209, eerste lid, Sociaal Strafwetboek
bepaalde inbreuk, kan worden afgeleid uit de enkele vaststelling dat de beklaagde de opdracht van
de sociale inspecteurs door een handeling of door een kennelijk verzuim heeft belet, tenzij de dader
voldoende aannemelijk maakt dat hij door een rechtvaardigingsgrond zoals overmacht en
onwetendheid of onoverkomelijke dwaling, geen enkele fout heeft begaan (1). (1) Zie Cass. 27
september 2017, AR P.17.0482.F, AC 2017, nr. 504.
- Art. 209, eerste lid Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek
7 maart 2018

P.2017.0558.F

AC nr. ...

DEELNEMING
Deelneming - Positieve daad van deelneming - Verzuim om te handelen - Begrip
Het verzuim om te handelen kan een positieve daad van deelneming zijn wanneer, wegens de ermee
gepaard gaande omstandigheden, het bewuste en opzettelijke verzuim om te handelen
ondubbelzinnig een aansporing betekent tot het plegen van de misdaad of het wanbedrijf op één
van de door de artikelen 66 en 67 Strafwetboek bepaalde wijzen, zodat het passief bijwonen van de
uitvoering van een misdaad of een wanbedrijf strafbare deelneming kan opleveren wanneer het zich
onthouden van enige reactie de uiting is van het opzet om rechtstreeks aan de uitvoering mee te
werken door bij te dragen tot het mogelijk maken of vergemakkelijken van die misdaad of dat
wanbedrijf (1); het is niet vereist dat op degene die verzuimt om te handelen, een positieve
rechtsplicht rust om een bepaalde handeling te doen verrichten of te voorkomen (2). (1) Cass. 15
september 2015, AR P.14.1189.N, nr. 513 met concl. van advocaat-generaal m.o. WINANTS; Cass.
29 november 2011, AR P.11.0573.N, AC 2011, nr. 652. (2) Zie: Cass. 29 september 2015, AR
P.14.1169.N, AC 2015, nr. 567.
- Artt. 66 en 67 Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...
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Deelneming - Artikel 66 Strafwetboek - Recht van verdediging - Vervolging als deelnemer in de zin
van artikel 66, eerste tot en met derde lid Strafwetboek - Veroordeling als deelnemer in de zin van
artikel 66, vierde lid Strafwetboek - Herkwalificatie - Verwittiging - Draagwijdte
Het arrest dat een beklaagde schuldig verklaart aan de telastlegging van poging tot moord als
aanzetter of uitlokker in de zin van artikel 66, vierde lid, Strafwetboek, terwijl hij voor deze
telastlegging werd vervolgd als deelnemer in de zin van artikel 66, eerste tot en met derde lid,
Strafwetboek, zonder de telastlegging te heromschrijven en de beklaagde daaromtrent te
verwittigen, schendt artikel 66 Strafwetboek en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging (1). (1) Cass. 26 oktober 1993, AR 6913, AC 1993, nr. 432.
22 mei 2018

P.2017.1261.N

AC nr. ...

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning - Uitlokking - Zware gewelddaden - Beoordeling Verband van evenredigheid
De toepassing van artikel 411 Strafwetboek houdt voor de rechter in dat hij het noodzakelijke
verband van evenredigheid moet onderzoeken tussen de zware gewelddaden die aan de
verschoningsgrond ten grondslag liggen en het uitgelokte misdrijf (1). (1) Zie Cass. 22 april 2015, AR
P.15.0118.F, AC 2015, nr. 271, met concl. van advocaat-generaal D. VANDERMEERSCH.
- Art. 411 Strafwetboek
11 april 2018

P.2018.0024.F

AC nr. ...

TOEREKENBAARHEID
Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Geïdentificeerde natuurlijke persoon - Vaststelling door
rechter van wetens en willens gepleegde fout
Uit de wetsgeschiedenis en de doelstelling van artikel 5, tweede lid, Strafwetboek volgt dat indien de
rechter bij de beoordeling van de daarin opgenomen strafuitsluitingsgrond vaststelt dat de
geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd, hij zowel de
rechtspersoon als de natuurlijke persoon moet veroordelen; die bepaling laat niet toe dat in dat
geval de rechter naar eigen inzicht oordeelt of hij zowel de rechtspersoon als de natuurlijke persoon
dan wel één van hen zal veroordelen noch dat hij dat oordeel laat afhangen van een eigen
beoordeling van de respectieve door de rechtspersoon en de natuurlijke persoon gepleegde fouten
(1). (1) Cass. 23 juni 2015, AR P.14.0582.N, AC 2015, nr. 428.
- Art. 5, tweede lid Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Geïdentificeerde natuurlijke persoon - Vaststelling door
rechter van wetens en willens gepleegde fout
Uit de wetsgeschiedenis en de doelstelling van artikel 5, tweede lid, Strafwetboek volgt dat indien de
rechter bij de beoordeling van de daarin opgenomen strafuitsluitingsgrond vaststelt dat de
geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd, hij zowel de
rechtspersoon als de natuurlijke persoon moet veroordelen; die bepaling laat niet toe dat in dat
geval de rechter naar eigen inzicht oordeelt of hij zowel de rechtspersoon als de natuurlijke persoon
dan wel één van hen zal veroordelen noch dat hij dat oordeel laat afhangen van een eigen
beoordeling van de respectieve door de rechtspersoon en de natuurlijke persoon gepleegde fouten
(1). (1) Cass. 23 juni 2015, AR P.14.0582.N, AC 2015, nr. 428.
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- Art. 5, tweede lid Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
- Strafzaken - Bewijsvoering - Onregelmatig verkregen bewijselement - Toelaatbaarheid Heimelijk geluidsopname van huiselijke gesprekken - Schending van de redelijke privacy
verwachting van de deelnemers aan de gesprekken - Gevolg - Taak van de rechter
Uit artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering volgt dat de begane onregelmatigheid,
voor zover de naleving van de betrokken vormvoorwaarden niet op straffe van nietigheid is
voorgeschreven, niet noodzakelijk leidt tot bewijsuitsluiting, maar de rechter concreet moet nagaan
of zij de betrouwbaarheid van het bewijs aantast of het gebruik van dat bewijs in strijd is met het
recht op een eerlijk proces (1). (1) Cass. 6 september 2016, AR P.15.1105.N, AC 2016, nr. 459; Cass.
11 mei 2016, AR P.16.0154.F, AC 2016, nr. 313.
22 mei 2018

P.2017.0994.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Recht op een eerlijk proces - Recht op bijstand van een advocaat - Niet-uitsluiting
verhoren afgelegd zonder die bijstand
Het staat aan de rechter om te oordelen of het niet-uitsluiten van bepaalde verhoren die de
verdachte tijdens het strafonderzoek heeft afgelegd zonder bijstand van een advocaat, tot gevolg
heeft dat het recht op een eerlijk proces in zijn geheel wordt miskend; hij kan oordelen dat dit niet
het geval is, ook bij afwezigheid van een dwingende reden voor het beperken van die bijstand (1). (1)
Zie: Cass. 31 oktober 2017, AR P.17.0255.N, AC 2017, nr. 606.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

- Politie - Wet Politieambt - Artikel 44/11/1 - Wetens en willens achterhouden door een lid van
een politiedienst van persoonsgegevens of informatie van belang voor de uitoefening van de
strafvordering - Informantenwerking - Overmaking van een vertrouwelijk verslag - Beoordeling
door de rechter
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
22 mei 2018

P.2017.1286.N

AC nr. ...

- Verzet - Strafzaken - Ongedaan verklaard verzet - Voorwaarde - Kennis van de dagvaardig Beoordeling door de rechter - Toezicht door het Hof
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

- Verzet - Strafzaken - Ongedaan verklaard verzet - Voorwaarde - Kennis van de dagvaardig Beoordeling door de rechter - Toezicht door het Hof
De feitenrechter stelt onaantastbaar de omstandigheden vast waarop hij zijn beslissing steunt,
terwijl het Hof nagaat of hij daaruit wettig heeft kunnen afleiden dat de eiser in verzet kennis heeft
gehad van de dagvaarding om te verschijnen in het geding dat met een verstekbeslissing werd
afgesloten (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 196.
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- Art. 187, § 6, 1° Wetboek van Strafvordering
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen
De rechter oordeelt onaantastbaar of een bewezen verklaard misdrijf voor een beklaagde
vermogensvoordelen in de zin van artikel 42, 3°, Strafwetboek heeft opgeleverd (1) en welk daarvan
het bedrag is (2); in voorkomend geval kan de rechter de geldwaarde ervan ramen overeenkomstig
artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek en kan hij dit bedrag in billijkheid bepalen. (1) Cass. 22
oktober 2003, AR P.03.0084.F, AC 2003, nr. 516 met concl. van advocaat-generaal SPREUTELS. (2)
Cass. 27 september 2006, AR P.06.0739.F, AC 2006, nr. 441 met concl. van advocaat-generaal
VANDERMEERSCH.
- Artt. 42, 3°, en 43bis Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

- Ongedaan verzet - Wettige reden van verschoning - Beoordeling
De enkele omstandigheid dat de afwezigheid van de verzetdoende partij aan haar eigen nalatigheid
is te wijten, sluit het voorhanden zijn van een wettige reden van verschoning in de zin van artikel
187, § 6, 1°, Wetboek van Strafvordering niet uit; zij moet de aangevoerde wettige reden van
verschoning niet bewijzen maar wel aannemelijk maken en het staat aan de rechter onaantastbaar
te oordelen of de aangevoerde reden beantwoordt aan het begrip "wettige reden van verschoning"
waarbij het Hof slechts nagaat of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die op grond
daarvan niet kunnen worden verantwoord (1). (1) Zie concl. OM.
27 februari 2018

P.2017.1074.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Opzettelijke
slagen en verwondingen of doodslag - Verschoningsgrond uitlokking - Deel van de schade ten laste
van de rechtverkrijgenden - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toetsing door het
Hof
De afwijzing van de verschoningsgrond uitlokking belet de rechter niet om na te gaan of het
slachtoffer geen andere fout heeft begaan dan die welke in artikel 411 Strafwetboek is omschreven
en die verantwoordt dat hij een deel van zijn schade draagt; als de rechter het bestaan aanneemt
van een dergelijke fout, beoordeelt hij in feite de invloed daarvan op de totstandkoming van de
schade, waarbij het Hof enkel nagaat of hij uit zijn vaststellingen zijn beslissing om een deel van die
schade bij het slachtoffer te leggen, naar recht heeft kunnen afleiden (1). (1) Zie Cass. 7 november
1990, AR 8446, AC 1990-91, nr. 130.

11 april 2018

P.2018.0024.F

AC nr. ...

- Politie - Wet Politieambt - Artikel 44/11/1 - Wetens en willens achterhouden door een lid van
een politiedienst van persoonsgegevens of informatie van belang voor de uitoefening van de
strafvordering - Informantenwerking - Overmaking van een vertrouwelijk verslag - Beoordeling
door de rechter
De rechter oordeelt onaantastbaar of een politieambtenaar-contactambtenaar door te verzuimen
een vertrouwelijk verslag op te stellen betreffende informatie die hij heeft vernomen van een
informant en welke van belang is voor de strafvordering, willens en wetens die informatie heeft
achtergehouden; het Hof gaat evenwel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt
die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen (1). (1)
Zie concl. OM.
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P.2017.1286.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Raming
De rechter oordeelt onaantastbaar of een bewezen verklaard misdrijf voor een beklaagde
vermogensvoordelen in de zin van artikel 42, 3°, Strafwetboek heeft opgeleverd (1) en welk daarvan
het bedrag is (2); in voorkomend geval kan de rechter de geldwaarde ervan ramen overeenkomstig
artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek en kan hij dit bedrag in billijkheid bepalen. (1) Cass. 22
oktober 2003, AR P.03.0084.F, AC 2003, nr. 516 met concl. van advocaat-generaal SPREUTELS. (2)
Cass. 27 september 2006, AR P.06.0739.F, AC 2006, nr. 441 met concl. van advocaat-generaal
VANDERMEERSCH.
- Artt. 42, 3°, en 43bis Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Verschoningsgrond uitlokking - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter Toetsing door het Hof
De rechter beoordeelt in feite of de verschoningsgrond uitlokking aanwezig is en het Hof gaat na of
hij uit zijn vaststellingen zijn beslissing naar recht heeft kunnen afleiden (1). (1) Zie Cass. 22 april
2015, AR P.15.0118.F, AC 2015, nr. 271, met concl. van advocaat-generaal D. VANDERMEERSCH.
- Art. 411 Strafwetboek
11 april 2018

P.2018.0024.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Verschillende beklaagden - Verdeling
De rechter die oordeelt dat een verbeurd te verklaren vermogensvoordeel voortspruit uit misdrijven
waaraan hij verschillende beklaagden schuldig verklaart, oordeelt onaantastbaar in welke mate hij
dat vermogensvoordeel onder die beklaagden verdeelt; hij dient dat vermogensvoordeel niet te
verdelen in de mate dat het tot het vermogen van elke beklaagde is getreden, maar kan de verdeling
steunen op de mate van de betrokkenheid van elke beklaagde bij deze misdrijven omdat die
verdeling deel uitmaakt van de beslissing over de strafmaat waarbij de rechter alle aan tegenspraak
onderworpen feitelijke gegevens over de bewezen verklaarde misdrijven en de persoonlijkheid van
de beklaagden mag betrekken (1). (1) Cass. 13 december 2016, AR P.15.1117.N, AC 2016, nr. 714.
- Artt. 42, 3°, en 43bis Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

- Ongedaan verzet - Wettige reden van verschoning - Beoordeling
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.

27 februari 2018

P.2017.1074.N

AC nr. ...

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
ALGEMEEN
Algemeen - Niet-gerechtvaardigd politiegeweld - Procedurele verplichting voor de Staat om een
officieel onderzoek te voeren - Aard
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De aan artikel 3 EVRM door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontleende procedurele
verplichting voor de Staat om een officieel, onafhankelijk en objectief onderzoek te voeren dat
effectief moet zijn, in die zin dat het moet kunnen leiden tot de identificatie en de bestraffing van de
verantwoordelijken, is een middelen- en geen resultaatsverplichting; slechts die
onderzoekshandelingen moeten worden gesteld die gelet op de concrete omstandigheden
redelijkerwijze kunnen bijdragen tot het verzamelen en bewaren van de bewijselementen en tot het
aan het licht brengen van de waarheid waarover het onderzoeksgerecht onaantastbaar oordeelt (1).
(1) Zie Cass. 13 september 2016, AR P.16.0403.N, AC 2016, nr. 485; Cass. 24 maart 2015, AR
P.14.2198.N, AC 2015, nr. 217.

10 april 2018

P.2017.1135.N

AC nr. ...

Algemeen - Artikel 3 EVRM - Procedurele verplichting voor de Staat om een officieel onderzoek te
voeren - Onderzoeksgerecht - Taak
Het staat aan het onderzoeksgerecht om binnen de grenzen van zijn bevoegdheid bij de regeling van
de rechtspleging na te gaan of het onderzoek onafhankelijk, objectief en volledig werd gevoerd dan
wel of het desgevallend niet moet worden aangevuld, en, om vervolgens te oordelen of het
gerechtelijk onderzoek voldoende bezwaren heeft opgeleverd om verdachten te verwijzen naar het
vonnisgerecht; aldus wordt voldaan aan de uit artikel 3 EVRM door het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens afgeleide procedurele verplichting (1). (1) Zie Cass. 13 september 2016, AR
P.16.0403.N, AC 2016, nr. 485; Cass. 24 maart 2015, AR P.14.2198.N, AC 2015, nr. 217.

10 april 2018

P.2017.1135.N

AC nr. ...

Algemeen - Artikel 3 EVRM - Strikt noodzakelijk politiegeweld - Beoordeling door
onderzoeksgerecht - Geen misdrijf
Indien het onderzoeksgerecht oordeelt dat het door de politie aangewende geweld strikt
noodzakelijk was en de door de klagers aan de politionele overheden verweten feiten bijgevolg geen
misdrijf opleveren, bestaat er voor het onderzoeksgerecht geen verplichting om de betrokken
politieambtenaren te laten identificeren en verhoren.

10 april 2018

P.2017.1135.N

AC nr. ...

Algemeen - Niet-gerechtvaardigd politiegeweld - Procedurele verplichting voor de Staat om een
officieel onderzoek te voeren
De aan artikel 3 EVRM door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontleende procedurele
verplichting voor de Staat om een officieel, onafhankelijk en objectief onderzoek te voeren dat
effectief moet zijn, in die zin dat het moet kunnen leiden tot de identificatie en de bestraffing van de
verantwoordelijken, is een middelen- en geen resultaatsverplichting; slechts die
onderzoekshandelingen moeten worden gesteld die gelet op de concrete omstandigheden
redelijkerwijze kunnen bijdragen tot het verzamelen en bewaren van de bewijselementen en tot het
aan het licht brengen van de waarheid waarover het onderzoeksgerecht onaantastbaar oordeelt (1).
(1) Zie Cass. 13 september 2016, AR P.16.0403.N, AC 2016, nr. 485; Cass. 24 maart 2015, AR
P.14.2198.N, AC 2015, nr. 217.

10 april 2018

P.2017.1135.N

AC nr. ...

Algemeen - Niet-gerechtvaardigd politiegeweld - Procedurele verplichting voor de Staat om een
officieel onderzoek te voeren - Onderzoekshandelingen
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De aan artikel 3 EVRM door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontleende procedurele
verplichting voor de Staat om een officieel, onafhankelijk en objectief onderzoek te voeren dat
effectief moet zijn, in die zin dat het moet kunnen leiden tot de identificatie en de bestraffing van de
verantwoordelijken, is een middelen- en geen resultaatsverplichting; slechts die
onderzoekshandelingen moeten worden gesteld die gelet op de concrete omstandigheden
redelijkerwijze kunnen bijdragen tot het verzamelen en bewaren van de bewijselementen en tot het
aan het licht brengen van de waarheid waarover het onderzoeksgerecht onaantastbaar oordeelt (1).
(1) Zie Cass. 13 september 2016, AR P.16.0403.N, AC 2016, nr. 485; Cass. 24 maart 2015, AR
P.14.2198.N, AC 2015, nr. 217.

10 april 2018

P.2017.1135.N

AC nr. ...

Algemeen - Artikel 3 EVRM - Geweld bij politieconfrontatie - Sterk feitelijk vermoeden van
verantwoordelijkheid van de politionele autoriteiten daarvoor
Uit artikel 3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, volgt dat
indien een persoon het slachtoffer werd van geweld bij een confrontatie met de politie, er een sterk
feitelijk vermoeden bestaat dat de politionele autoriteiten daarvoor verantwoordelijk zijn waaruit
evenwel niet volgt dat het onderzoeksgerecht moet aannemen dat dit geweld niet strikt noodzakelijk
was; het onderzoeksgerecht oordeelt daar onaantastbaar over.

10 april 2018

P.2017.1135.N

AC nr. ...

GERECHTELIJK ONDERZOEK
Gerechtelijk onderzoek - Bijzondere opsporingslethoden - Informantenwerking - Wetens en willens
achterhouden door een lid van een politiedienst van persoonsgegevens of informatie van belang
voor de uitoefening van de strafvordering - Overmaking van een vertrouwelijk verslag Draagwijdte
Uit de bepaling van artikel 44/11/1, eerste lid, Wet Politieambt, de wetsgeschiedenis en de
doelstelling ervan volgt dat indien een politieambtenaar-contactambtenaar als bedoeld in artikel
47decies, § 1, Wetboek van Strafvordering en in artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit van 6 januari
2011 tot bepaling van de werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders en van
de contactambtenaren, in het kader van de door het voormelde artikel van het Wetboek van
Strafvordering en de bepalingen van het voormelde koninklijk besluit van 6 januari 2011 geregelde
informantenwerking persoonsgegevens of informatie verneemt die van belang zijn voor de
strafvordering, hij die overeenkomstig de vermelde bepalingen en op de daarin bepaalde wijze moet
ter kennis brengen, zodat die de gerechtelijke overheid kan bereiken en indien hij willens en wetens
verzuimt aan die verplichting te voldoen, is hij strafbaar op grond van artikel 44/11/1, eerste lid, Wet
Politieambt; de omstandigheid dat de politieambtenaar-contactambtenaar die persoonsgegevens of
informatie die van belang zijn voor de uitoefening van de strafvordering, welke hij heeft vernomen in
het kader van de informantenwerking, mondeling meedeelt aan de lokale informantenbeheerder of
andere hiërarchische meerderen, ontslaat hem niet van de verplichting die persoonsgegevens of
informatie overeenkomstig de voormelde bepalingen en op de daarin bepaalde wijze ter kennis te
brengen, zodat die de gerechtelijke overheid kan bereiken, aangezien hij daartoe krachtens deze
regelgeving gehouden is en hij bovendien ook als feitelijk ontvanger van de informatie de meest
geschikte persoon is (1). (1) Zie concl. OM.
22 mei 2018

P.2017.1286.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Regelmatigheid van de procedure - Burgerlijkepartijstelling - Geen
vorderingen gerechtelijk onderzoek of verwijzing door openbaar ministerie - Aannemelijkheid
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schade of aanwezigheid van vereiste belang - Beoordeling
Het onderzoeksgerecht moet de burgerlijkepartijstelling en de daardoor op gang gebrachte
strafvordering niet-ontvankelijk verklaren wanneer het oordeelt dat de burgerlijke partij haar schade
ingevolge de aangeklaagde feiten niet aannemelijk maakt of niet beschikt over het vereiste belang;
het feit dat voor het uitoefenen van de strafvordering betreffende het aangeklaagde misdrijf geen
burgerlijkepartijstelling vereist is, doet daaraan geen afbreuk en daardoor wordt het recht van
verdediging van de burgerlijke partij niet miskend (1). (1) Zie Cass. 26 mei 2015, AR P.15.0089.N, AC
2015, nr. 344.
27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Bijzondere opsporingslethoden - Informantenwerking - Wetens en willens
achterhouden door een lid van een politiedienst van persoonsgegevens of informatie van belang
voor de uitoefening van de strafvordering - Overmaking van een vertrouwelijk verslag Draagwijdte
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
22 mei 2018

P.2017.1286.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Allerlei - Klacht met burgerlijkepartijstelling
Het enkele feit dat een persoon klacht met burgerlijkepartijstelling doet, verplicht het openbaar
ministerie niet een gerechtelijk onderzoek te vorderen.
27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Regelmatigheid van de procedure - Burgerlijkepartijstelling - Geen
vorderingen gerechtelijk onderzoek of verwijzing door openbaar ministerie - Beoordeling
ontvankelijkheid - Bevoegdheid
Het onderzoeksgerecht is bevoegd om de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling te
beoordelen wanneer deze het gerechtelijk onderzoek op gang heeft gebracht zonder dat het
openbaar ministerie een vordering tot gerechtelijk onderzoek heeft genomen of een verwijzing naar
het vonnisgerecht heeft gevorderd; in dat geval vormt de burgerlijkepartijstelling immers de
grondslag voor het bestaan van de strafvordering, waarvan de ontvankelijkheid ter beoordeling staat
van de onderzoeksgerechten.
27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Regelmatigheid van de procedure - Burgerlijkepartijstelling Ontvankelijkheid - Beoordeling
De beoordeling van de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling houdt geen verband met de
vraag of het openbaar ministerie een gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd en of de
onderzoeksrechter effectief een gerechtelijk onderzoek heeft gevoerd.

27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Regelmatigheid van de procedure - Burgerlijkepartijstelling - Vervolging
van burgerlijke partij voor misdrijven waardoor hijzelf geen schade heeft geleden
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Het feit dat de burgerlijke partij is vervolgd voor ten nadele van anderen gepleegde misdrijven
waardoor zijzelf geen schade heeft geleden, verleent haar niet het vereiste belang voor haar
burgerlijkepartijstelling, ongeacht of de veroordeling van de beweerde werkelijke dader van die
misdrijven haar tot nut zou strekken; aldus heeft zij noch het vereiste materiële belang, noch het
vereiste morele belang.
27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Algemeen - Saisine
De rechtsmacht van de onderzoeksrechter en vervolgens het onderzoeksgerecht strekt zich uit tot de
in de klacht met burgerlijkepartijstelling vermelde strafbare feiten die de wet kwalificeert als
misdaad of wanbedrijf, ongeacht of er al dan niet klacht is gedaan ten aanzien van een bepaalde
persoon; tot die feiten behoort niet de aanvoering van de klager dat hij benadeeld is door de
aangeklaagde misdrijven omdat hij daarvoor is vervolgd terwijl zij zouden zijn gepleegd door de
persoon tegen wie hij klacht doet nu die aanvoering geen verband houdt met de bedoelde
rechtsmacht.

27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Kamer van inbeschuldigingstelling Vervolging van een parlementslid - Uitzondering wegens miskenning van artikel 59 Grondwet Beslissing houdt geen verband met de bevoegdheid van het rechtscollege dat kennisneemt van de
zaak - Onmiddellijk cassatieberoep - Ontvankelijkheid
Het grondwettelijk bestel waarbij het ambt van parlementslid wordt beschermd, heeft betrekking op
de ontvankelijkheid van de vervolging tijdens de duur van de parlementaire zitting, zodat de exceptie
die is afgeleid uit schending van artikel 59 Grondwet geen verband houdt met de bevoegdheid van
het rechtscollege dat van die vervolging kennisneemt (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 198.
- Art. 420, tweede lid Wetboek van Strafvordering
- Art. 59 De gecoördineerde Grondwet 1994
21 maart 2018

P.2018.0141.F

AC nr. ...

Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Kamer van inbeschuldigingstelling Vervolging van een parlementslid - Uitzondering wegens miskenning van artikel 59 Grondwet Beslissing houdt geen verband met de bevoegdheid van het rechtscollege dat kennisneemt van de
zaak - Onmiddellijk cassatieberoep - Ontvankelijkheid
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2018.0141.F

AC nr. ...

OPSPORINGSONDERZOEK
Opsporingsonderzoek - Opsporingshandelingen - Beslag - Opheffing - Vonnisgerecht - Ontstentenis
van verbeurdverklaring - Teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen - Teruggave aan de
persoon in wiens handen beslag werd gelegd - Weigering - Reden
Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 260 van 24 maart 1936 op de bewaring, ter griffie, en de
procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken stelt dat de zaken,
behoudens een andersluidend bevel van de rechter, teruggegeven worden aan de persoon in wiens
handen beslag werd gelegd; daaruit volgt dat de rechter de teruggave van de inbeslaggenomen maar
niet-verbeurdverklaarde voorwerpen aan een beklaagde kan weigeren op grond dat hij er op het
eerste gezicht geen eigenaar van is (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 670.
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- Art. 2 KB nr. 260 van 24 maart 1936 op de bewaring, ter griffie, en de (procedure) tot teruggave van de in
strafzaken in beslag genomen zaken
28 november 2018

P.2018.0104.F

AC nr. ...

ONDERZOEKSGERECHTEN
- Klacht met burgerlijkepartijstelling - Saisine
De rechtsmacht van de onderzoeksrechter en vervolgens het onderzoeksgerecht strekt zich uit tot de
in de klacht met burgerlijkepartijstelling vermelde strafbare feiten die de wet kwalificeert als
misdaad of wanbedrijf, ongeacht of er al dan niet klacht is gedaan ten aanzien van een bepaalde
persoon; tot die feiten behoort niet de aanvoering van de klager dat hij benadeeld is door de
aangeklaagde misdrijven omdat hij daarvoor is vervolgd terwijl zij zouden zijn gepleegd door de
persoon tegen wie hij klacht doet nu die aanvoering geen verband houdt met de bedoelde
rechtsmacht.

27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

- Burgerlijkepartijstelling - Ontvankelijkheid - Beoordeling
De beoordeling van de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling houdt geen verband met de
vraag of het openbaar ministerie een gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd en of de
onderzoeksrechter effectief een gerechtelijk onderzoek heeft gevoerd.

27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

- Burgerlijkepartijstelling - Geen vorderingen gerechtelijk onderzoek of verwijzing door openbaar
ministerie - Beoordeling ontvankelijkheid - Bevoegdheid
Het onderzoeksgerecht is bevoegd om de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling te
beoordelen wanneer deze het gerechtelijk onderzoek op gang heeft gebracht zonder dat het
openbaar ministerie een vordering tot gerechtelijk onderzoek heeft genomen of een verwijzing naar
het vonnisgerecht heeft gevorderd; in dat geval vormt de burgerlijkepartijstelling immers de
grondslag voor het bestaan van de strafvordering, waarvan de ontvankelijkheid ter beoordeling staat
van de onderzoeksgerechten.
27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

- Burgerlijkepartijstelling - Geen vorderingen gerechtelijk onderzoek of verwijzing door openbaar
ministerie - Aannemelijkheid schade of aanwezigheid van vereiste belang - Beoordeling
Het onderzoeksgerecht moet de burgerlijkepartijstelling en de daardoor op gang gebrachte
strafvordering niet-ontvankelijk verklaren wanneer het oordeelt dat de burgerlijke partij haar schade
ingevolge de aangeklaagde feiten niet aannemelijk maakt of niet beschikt over het vereiste belang;
het feit dat voor het uitoefenen van de strafvordering betreffende het aangeklaagde misdrijf geen
burgerlijkepartijstelling vereist is, doet daaraan geen afbreuk en daardoor wordt het recht van
verdediging van de burgerlijke partij niet miskend (1). (1) Zie Cass. 26 mei 2015, AR P.15.0089.N, AC
2015, nr. 344.
27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

- Burgerlijkepartijstelling - Vervolging van burgerlijke partij voor misdrijven waardoor hijzelf geen
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schade heeft geleden
Het feit dat de burgerlijke partij is vervolgd voor ten nadele van anderen gepleegde misdrijven
waardoor zijzelf geen schade heeft geleden, verleent haar niet het vereiste belang voor haar
burgerlijkepartijstelling, ongeacht of de veroordeling van de beweerde werkelijke dader van die
misdrijven haar tot nut zou strekken; aldus heeft zij noch het vereiste materiële belang, noch het
vereiste morele belang.
27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

ONDERZOEKSRECHTER
- Burgerlijkepartijstelling - Ontvankelijkheid
De burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter en de daardoor ingestelde strafvordering zijn
slechts ontvankelijk wanneer de aangeklaagde feiten beantwoorden aan een door de wet als
misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf en aannemelijk wordt gemaakt dat die feiten de
burgerlijke partij hebben benadeeld (1). (1) Cass. 26 oktober 2010, AR P.09.1662.N, AC 2010, nr.
632.
- Art. 63 Wetboek van Strafvordering
27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

- Klacht met burgerlijkepartijstelling - Saisine
De rechtsmacht van de onderzoeksrechter en vervolgens het onderzoeksgerecht strekt zich uit tot de
in de klacht met burgerlijkepartijstelling vermelde strafbare feiten die de wet kwalificeert als
misdaad of wanbedrijf, ongeacht of er al dan niet klacht is gedaan ten aanzien van een bepaalde
persoon; tot die feiten behoort niet de aanvoering van de klager dat hij benadeeld is door de
aangeklaagde misdrijven omdat hij daarvoor is vervolgd terwijl zij zouden zijn gepleegd door de
persoon tegen wie hij klacht doet nu die aanvoering geen verband houdt met de bedoelde
rechtsmacht.

27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

OPENBAAR MINISTERIE
- Onderzoek in strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Klacht met burgerlijkepartijstelling
Het enkele feit dat een persoon klacht met burgerlijkepartijstelling doet, verplicht het openbaar
ministerie niet een gerechtelijk onderzoek te vorderen.
27 februari 2018

P.2017.0895.N

AC nr. ...

POLITIE
- Wet Politieambt - Artikel 44/11/1 - Wetens en willens achterhouden door een lid van een
politiedienst van persoonsgegevens of informatie van belang voor de uitoefening van de
strafvordering - Informantenwerking - Overmaking van een vertrouwelijk verslag - Draagwijdte
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Uit de bepaling van artikel 44/11/1, eerste lid, Wet Politieambt, de wetsgeschiedenis en de
doelstelling ervan volgt dat indien een politieambtenaar-contactambtenaar als bedoeld in artikel
47decies, § 1, Wetboek van Strafvordering en in artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit van 6 januari
2011 tot bepaling van de werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders en van
de contactambtenaren, in het kader van de door het voormelde artikel van het Wetboek van
Strafvordering en de bepalingen van het voormelde koninklijk besluit van 6 januari 2011 geregelde
informantenwerking persoonsgegevens of informatie verneemt die van belang zijn voor de
strafvordering, hij die overeenkomstig de vermelde bepalingen en op de daarin bepaalde wijze moet
ter kennis brengen, zodat die de gerechtelijke overheid kan bereiken en indien hij willens en wetens
verzuimt aan die verplichting te voldoen, is hij strafbaar op grond van artikel 44/11/1, eerste lid, Wet
Politieambt; de omstandigheid dat de politieambtenaar-contactambtenaar die persoonsgegevens of
informatie die van belang zijn voor de uitoefening van de strafvordering, welke hij heeft vernomen in
het kader van de informantenwerking, mondeling meedeelt aan de lokale informantenbeheerder of
andere hiërarchische meerderen, ontslaat hem niet van de verplichting die persoonsgegevens of
informatie overeenkomstig de voormelde bepalingen en op de daarin bepaalde wijze ter kennis te
brengen, zodat die de gerechtelijke overheid kan bereiken, aangezien hij daartoe krachtens deze
regelgeving gehouden is en hij bovendien ook als feitelijk ontvanger van de informatie de meest
geschikte persoon is (1). (1) Zie concl. OM.
22 mei 2018

P.2017.1286.N

AC nr. ...

- Wet Politieambt - Artikel 44/11/1 - Wetens en willens achterhouden door een lid van een
politiedienst van persoonsgegevens of informatie van belang voor de uitoefening van de
strafvordering
Krachtens artikel 44/11/1, eerste lid, Wet Politieambt is strafbaar elk lid van de politiediensten dat
willens en wetens persoonsgegevens of informatie achterhoudt die van belang zijn voor de
uitoefening van de strafvordering; uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling blijkt dat de wetgever
in een logica van maximale en gestructureerde informatiedoorstroming wenst dat elk lid van de
politiediensten op zijn niveau meewerkt aan de informatieverdeling en dat tekortkomingen inzake
de informatiedeling door politieambtenaren in brede zin worden bestraft (1). (1) Zie concl. OM.
22 mei 2018

P.2017.1286.N

AC nr. ...

- Wet Politieambt - Artikel 44/11/1 - Wetens en willens achterhouden door een lid van een
politiedienst van persoonsgegevens of informatie van belang voor de uitoefening van de
strafvordering - Informantenwerking - Overmaking van een vertrouwelijk verslag - Draagwijdte
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
22 mei 2018

P.2017.1286.N

AC nr. ...

- Wet Politieambt - Artikel 44/11/1 - Wetens en willens achterhouden door een lid van een
politiedienst van persoonsgegevens of informatie van belang voor de uitoefening van de
strafvordering
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.
22 mei 2018

P.2017.1286.N

AC nr. ...

PREJUDICIEEL GESCHIL
- Vraag aan het Grondwettelijk Hof - Verplichting om de vraag te stellen - Verschil in behandeling
voortvloeiend uit grondwettelijke bepalingen
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Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2018.0141.F

AC nr. ...

- Vraag aan het Grondwettelijk Hof - Verplichting om de vraag te stellen - Verschil in behandeling
voortvloeiend uit grondwettelijke bepalingen
Wanneer het door de eiser in cassatie aangevoerde verschil in behandeling voortvloeit uit
Grondwettelijke bepalingen zelf, waarvan het Grondwettelijk Hof de verenigbaarheid met de regels
uit andere grondwettelijke bepalingen niet vermag te beoordelen, is er geen grond om de
prejudiciële vraag te stellen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 198.
21 maart 2018

P.2018.0141.F

AC nr. ...

RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN
Strafzaken - Wegverkeer - Wegverkeerswet - Alcoholintoxicatie - Afname van ademtest of
ademanalyse - Bijstand raadsman
Noch uit artikel 6 EVRM noch uit artikel 47bis Wetboek van Strafvordering volgt dat het afnemen van
een ademtest of een ademanalyse slechts mag gebeuren met de bijstand van een raadsman.

27 februari 2018

P.2017.0606.N

AC nr. ...

Strafzaken - Conclusie - Neerlegging ter griffie - Voorwaarde
Behoudens in het geval van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, kan een partij
haar conclusie enkel neerleggen ter griffie van het strafgerecht, desgevallend per e-deposit, wanneer
de rechter conclusietermijnen heeft bepaald op grond van artikel 152 Wetboek van Strafvordering.

10 april 2018

P.2018.0061.N

AC nr. ...

Strafzaken - Deelneming - Artikel 66 Strafwetboek - Vervolging als deelnemer in de zin van artikel
66, eerste tot en met derde lid Strafwetboek - Veroordeling als deelnemer in de zin van artikel 66,
vierde lid Strafwetboek - Herkwalificatie - Verwittiging - Draagwijdte
Het arrest dat een beklaagde schuldig verklaart aan de telastlegging van poging tot moord als
aanzetter of uitlokker in de zin van artikel 66, vierde lid, Strafwetboek, terwijl hij voor deze
telastlegging werd vervolgd als deelnemer in de zin van artikel 66, eerste tot en met derde lid,
Strafwetboek, zonder de telastlegging te heromschrijven en de beklaagde daaromtrent te
verwittigen, schendt artikel 66 Strafwetboek en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging (1). (1) Cass. 26 oktober 1993, AR 6913, AC 1993, nr. 432.
22 mei 2018

P.2017.1261.N

AC nr. ...

Strafzaken - Neerlegging van conclusie - Laattijdige neerlegging - Misbruik van rechtspleging Ontstentenis van een conclusiekalender
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De rechter kan een laattijdig neergelegde conclusie uit het debat weren door ze als misbruik van
rechtspleging aan te merken, op grond dat ze een goede rechtsbedeling verhindert, de rechten van
de tegenpartij op onrechtmatige wijze benadeelt en het recht op een eerlijke behandeling van de
zaak in het gedrang brengt (1); de omstandigheid dat geen enkele conclusiekalender werd
vastgesteld, belet de rechter niet om misbruik van rechtspleging vast te stellen wegens laattijdigheid
van de conclusie. (1) Cass. 29 april 2015, AR P.15.0002.F, AC 2015, nr. 282.
28 november 2018

P.2018.0104.F

AC nr. ...

Strafzaken - Conclusie
In strafzaken moet de conclusie in de regel blijken uit een geschrift dat, ongeacht zijn benaming of
vorm, tijdens het debat ter rechtszitting door een partij of zijn advocaat aan de rechter wordt
voorgelegd, waarvan regelmatig is vastgesteld dat de rechter kennis ervan heeft genomen en waarin
middelen tot staving van een eis, verweer of exceptie zijn aangevoerd; bijgevolg is het geschrift
uitgaande van een partij of haar advocaat dat, ook al bevat het dergelijke middelen, niet tijdens het
debat aan de rechter is voorgelegd maar aan de griffie is overgemaakt, zonder dat uit de stukken van
de rechtspleging blijkt dat het andermaal ter rechtszitting is neergelegd of dat de eiser zijn middelen
mondeling heeft aangevoerd, in de regel geen schriftelijke conclusie waarmee de rechter rekening
moet houden (1). (1) Cass. 21 november 2017, AR P.17.0777.N, AC 2017, nr. 663.

10 april 2018

P.2018.0061.N

AC nr. ...

RECHTBANKEN
STRAFZAKEN
Strafzaken - Allerlei - Conclusie - Neerlegging ter griffie - Voorwaarde
Behoudens in het geval van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, kan een partij
haar conclusie enkel neerleggen ter griffie van het strafgerecht, desgevallend per e-deposit, wanneer
de rechter conclusietermijnen heeft bepaald op grond van artikel 152 Wetboek van Strafvordering.

10 april 2018

P.2018.0061.N

AC nr. ...

Strafzaken - Allerlei - Conclusie
In strafzaken moet de conclusie in de regel blijken uit een geschrift dat, ongeacht zijn benaming of
vorm, tijdens het debat ter rechtszitting door een partij of zijn advocaat aan de rechter wordt
voorgelegd, waarvan regelmatig is vastgesteld dat de rechter kennis ervan heeft genomen en waarin
middelen tot staving van een eis, verweer of exceptie zijn aangevoerd; bijgevolg is het geschrift
uitgaande van een partij of haar advocaat dat, ook al bevat het dergelijke middelen, niet tijdens het
debat aan de rechter is voorgelegd maar aan de griffie is overgemaakt, zonder dat uit de stukken van
de rechtspleging blijkt dat het andermaal ter rechtszitting is neergelegd of dat de eiser zijn middelen
mondeling heeft aangevoerd, in de regel geen schriftelijke conclusie waarmee de rechter rekening
moet houden (1). (1) Cass. 21 november 2017, AR P.17.0777.N, AC 2017, nr. 663.

10 april 2018

P.2018.0061.N

AC nr. ...

RECHTEN VAN DE MENS
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INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN
International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.2 - Zwijgrecht - Recht om
zichzelf niet te beschuldigen
Het zwijgrecht en het recht om zichzelf niet te beschuldigen, strekken zich niet uit tot de
aanwending, in een strafrechtelijke procedure, van gegevens die van de beschuldigde kunnen
worden verkregen door een beroep te doen op dwangmaatregelen, maar die onafhankelijk van de
wil van de verdachte bestaan (1). (1) Cass. 14 maart 2017, AR P.14.1001.N, AC 2017, nr. 176; M.-A.
Beernaert, H.-D. Bosly en D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 8ste
uitg., 2017, p. 33-34.
- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19
december 1966
- Art. 6 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
7 maart 2018

P.2017.0558.F

AC nr. ...

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3, b) - Recht van verdediging Strafzaken - Persoonlijke verschijning van de beklaagde voor het vonnisgerecht - Onmogelijkheid
om persoonlijk te verschijnen - Gevolg - Omstandigheden te wijten aan de beklaagde - Verplichting
de nodige stappen te ondernemen om zich door een raadsman te doen vertegenwoordigen
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.3, b) - Recht van verdediging Strafzaken - Persoonlijke verschijning van de beklaagde voor het vonnisgerecht - Onmogelijkheid
om persoonlijk te verschijnen - Gevolg - Omstandigheden te wijten aan de beklaagde - Verplichting
de nodige stappen te ondernemen om zich door een raadsman te doen vertegenwoordigen
Wanneer de beklaagde door eigen toedoen in de onmogelijkheid verkeert om, voor onbepaalde
duur, zijn proces persoonlijk bij te wonen, omdat hij met name in het buitenland is opgesloten,
hebben noch de artikelen 6.1 en 6.3, b en c EVRM, noch artikel 14.3, b IVBPR, noch de algemene
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en houdende het recht van verdediging als
draagwijdte of tot gevolg dat de rechter verplicht wordt het proces op te schorten tot de betrokkene
opnieuw in staat zal zijn persoonlijk te verschijnen, en verbieden hem evenmin te oordelen dat de
beklaagde, gelet op de aan hemzelf te wijten omstandigheden, zelf de nodige stappen had moeten
ondernemen om zich door een raadsman naar eigen keuze of door een andere verdediger te doen
vertegenwoordigen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 196.
- Artt. 182 tot 185 en 187, § 6 Wetboek van Strafvordering
- Art. 14.3, b) Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19
december 1966
- Artt. 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.d - Recht op een eerlijk proces - Recht
om de getuigen à charge en à décharge te doen ondervragen - Ontvankelijkheid van de vervolging
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Artikel 6.3.d EVRM houdt geen verband met het onderzoek van de ontvankelijkheidsvoorwaarden
van de vervolging, dat aan de bewijswaardering voorafgaat (1). (1) Het openbaar ministerie heeft
geconcludeerd dat het eerste middel feitelijke grondslag mist en faalt naar recht - respectievelijk in
zoverre het, aangezien het voortvloeit uit de bewering dat de opstellers van het bedoelde procesverbaal getuigen waren, enerzijds op een onjuiste uitlegging van het arrest berustte en anderzijds
schending aanvoerde van artikel 6.3.d EVRM, dat het recht van de beschuldigde bevestigt om
getuigen à charge of à décharge te ondervragen of te doen ondervragen - behoudens in zoverre het
oordeelt dat het middel niet-ontvankelijk was, zowel omdat het voor het eerst voor het Hof werd
aangevoerd als bij gebrek aan duidelijkheid van de aan de bedoelde politieagenten verweten
vaststellingen waarop de beslissingen van de appelrechters zouden steunen.Zie Cass. 16 november
2016, AR P.16.0872.F, AC 2016, nr. 648; EHRM, 23 mei 2017, Van Wesenbeeck t. België,
verzoekschrift 67496/10, §95 (betreffende geïnfiltreerde agenten quod non in casu).
18 april 2018

P.2018.0001.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces
Bij de beoordeling of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van artikel 6.1 EVRM, moet worden
nagegaan of de zaak in haar geheel eerlijk is behandeld (1). (1) Cass. 5 juni 2001, AR P.01.0556.N, AC
2001, nr. 336.

18 april 2018

P.2018.0001.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Niet-gerechtvaardigd politiegeweld bij arrestatie of
detentie - Procedurele verplichting voor de Staat om een officieel onderzoek te voeren Onderzoekshandelingen
De aan artikel 3 EVRM door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontleende procedurele
verplichting voor de Staat om een officieel, onafhankelijk en objectief onderzoek te voeren dat
effectief moet zijn, in die zin dat het moet kunnen leiden tot de identificatie en de bestraffing van de
verantwoordelijken, is een middelen- en geen resultaatsverplichting; slechts die
onderzoekshandelingen moeten worden gesteld die gelet op de concrete omstandigheden
redelijkerwijze kunnen bijdragen tot het verzamelen en bewaren van de bewijselementen en tot het
aan het licht brengen van de waarheid waarover het onderzoeksgerecht onaantastbaar oordeelt (1).
(1) Zie Cass. 13 september 2016, AR P.16.0403.N, AC 2016, nr. 485; Cass. 24 maart 2015, AR
P.14.2198.N, AC 2015, nr. 217.

10 april 2018

P.2017.1135.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Geweld bij politieconfrontatie - Sterk feitelijk vermoeden
van verantwoordelijkheid van de politionele autoriteiten daarvoor
Uit artikel 3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, volgt dat
indien een persoon het slachtoffer werd van geweld bij een confrontatie met de politie, er een sterk
feitelijk vermoeden bestaat dat de politionele autoriteiten daarvoor verantwoordelijk zijn waaruit
evenwel niet volgt dat het onderzoeksgerecht moet aannemen dat dit geweld niet strikt noodzakelijk
was; het onderzoeksgerecht oordeelt daar onaantastbaar over.

10 april 2018

P.2017.1135.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Zwijgrecht - Recht om zichzelf niet te beschuldigen
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Het zwijgrecht en het recht om zichzelf niet te beschuldigen, strekken zich niet uit tot de
aanwending, in een strafrechtelijke procedure, van gegevens die van de beschuldigde kunnen
worden verkregen door een beroep te doen op dwangmaatregelen, maar die onafhankelijk van de
wil van de verdachte bestaan (1). (1) Cass. 14 maart 2017, AR P.14.1001.N, AC 2017, nr. 176; M.-A.
Beernaert, H.-D. Bosly en D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 8ste
uitg., 2017, p. 33-34.
- Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19
december 1966
- Art. 6 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
7 maart 2018

P.2017.0558.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 14 - Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering van het
grondgebied - Vrijheidsberovende maatregel - Beroep bij de rechterlijke macht - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Repatriëring van de vreemdeling Cassatieberoep zonder bestaansreden - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel en verbod op
discriminatie
De vraag of de vreemdeling over een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 13 EVRM
beschikt, moet worden onderzocht in het licht van de rechtspleging in haar geheel, die door het
intern recht wordt geregeld; een schending van de artikelen 5.4, 13 en 14 EVRM kan niet worden
afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de artikelen 71 tot 74 Vreemdelingenwet de
rechtsmiddelen waarin zij voorzien, slechts instellen voor de maatregelen die tegen de vreemdeling
zijn gericht.
- Artt. 71 tot 74 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen
28 november 2018

P.2018.1154.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering van
het grondgebied - Vrijheidsberovende maatregel - Beroep bij de rechterlijke macht - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Repatriëring van de vreemdeling Cassatieberoep zonder bestaansreden - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel
De vraag of de vreemdeling over een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 13 EVRM
beschikt, moet worden onderzocht in het licht van de rechtspleging in haar geheel, die door het
intern recht wordt geregeld; een schending van de artikelen 5.4, 13 en 14 EVRM kan niet worden
afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de artikelen 71 tot 74 Vreemdelingenwet de
rechtsmiddelen waarin zij voorzien, slechts instellen voor de maatregelen die tegen de vreemdeling
zijn gericht.
- Artt. 71 tot 74 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen
28 november 2018

P.2018.1154.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Vreemdelingen - Maatregel tot verwijdering van het
grondgebied - Vrijheidsberovende maatregel - Beroep bij de rechterlijke macht - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Repatriëring van de vreemdeling Cassatieberoep zonder bestaansreden - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel
De vraag of de vreemdeling over een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 13 EVRM
beschikt, moet worden onderzocht in het licht van de rechtspleging in haar geheel, die door het
intern recht wordt geregeld; een schending van de artikelen 5.4, 13 en 14 EVRM kan niet worden
afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de artikelen 71 tot 74 Vreemdelingenwet de
rechtsmiddelen waarin zij voorzien, slechts instellen voor de maatregelen die tegen de vreemdeling
zijn gericht.
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- Artt. 71 tot 74 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen
28 november 2018

P.2018.1154.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Recht op bijstand van
een advocaat - Interpretatie Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Draagwijdte - Grens
Het recht op een eerlijk proces, gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM zoals uitgelegd door het
Europees Hof van de Rechten van de Mens, vereist slechts dat aan een verdachte bijstand van een
advocaat wordt verleend tijdens zijn verhoor door de politie, in zoverre hij zich in een bijzonder
kwetsbare positie bevindt (1). (1) Zie: Cass. Cass. 30 april 2013, AR P.12.1133.N, AC 2013, nr. 269;
Cass. 26 maart 2013, AR P.12.0145.N, AC 2013, nr. 210; Cass. 17 april 2012, AR P.11.0975.N, AC
2012, nr. 228; Cass. 28 februari 2012, AR P.11.1802.N, AC 2012, nr. 138.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Verstekbeslissing - Regelmatige
betekening - Voorwaarde - Informatie omtrent de nadere regels om rechtsmiddelen in te stellen
Het recht op een eerlijk proces vereist dat aan de verstekdoende veroordeelde, zo duidelijk mogelijk,
de nadere regels worden meegedeeld van de mogelijke rechtsmiddelen tegen een verstekbeslissing,
op het ogenblik dat die beslissing hem wordt betekend; wanneer de betekening van de bij verstek
gewezen beslissing geen melding maakt van het recht om verzet aan te tekenen en evenmin van de
termijn om dat recht uit te oefenen en de nadere regels ervan, kan het verzet dat buiten de termijn
is aangetekend niet onontvankelijk worden verklaard wegens laattijdigheid, zoniet wordt de
veroordeelde het recht op toegang tot een rechterlijke instantie ontzegd (1). (1) Cass. 23 februari
2011, AR P.10.2047.F, AC 2011, nr. 161.
- Art. 187 Wetboek van Strafvordering
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
28 november 2018

P.2018.0809.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Recht op bijstand van
een advocaat - Niet-uitsluiting verhoren afgelegd zonder die bijstand - Gevolg - Beoordeling door
de rechter - Aard - Toepassing
Het staat aan de rechter om te oordelen of het niet-uitsluiten van bepaalde verhoren die de
verdachte tijdens het strafonderzoek heeft afgelegd zonder bijstand van een advocaat, tot gevolg
heeft dat het recht op een eerlijk proces in zijn geheel wordt miskend; hij kan oordelen dat dit niet
het geval is, ook bij afwezigheid van een dwingende reden voor het beperken van die bijstand (1). (1)
Zie: Cass. 31 oktober 2017, AR P.17.0255.N, AC 2017, nr. 606.
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Klacht wegens verwondingen opgelopen bij arrestatie of
tijdens detentie - Politieambtenaren die met de klager contact hadden - Verplichting
Uit artikel 3 EVRM volgt niet dat op alle politieambtenaren die met een klager bij zijn arrestatie of
tijdens zijn detentie contact hadden, de verplichting rust een overtuigende verklaring te geven voor
de bij een arrestatie of tijdens een detentie opgelopen verwondingen van die klager.
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- Art. 3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
13 maart 2018

P.2017.0841.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.c - Voorwaardelijke invrijheidstelling Herroeping - Recht van verdediging - Recht op bijstand van een advocaat - Afstand
Artikel 68, §3, Wet Strafuitvoering bepaalt dat de strafuitvoeringsrechter of de
strafuitvoeringsrechtbank de veroordeelde en zijn raadsman hoort, alsook het openbaar ministerie,
wanneer het diens vordering tot herroeping, opschorting of herziening van een uitvoeringsmodaliteit
van de straf onderzoekt; de veroordeelde kan afzien van zijn recht op bijstand van een advocaat; die
vrijwillige afstand moet uit de stukken van de rechtspleging blijken zodat, bij ontstentenis daarvan,
de door de veroordeelde aan de rechtbank verstrekte uitleg niet met een vrijwillig verweer kan
worden gelijkgesteld (1). (1) Het openbaar ministerie had dienaangaande geconcludeerd dat
wanneer de strafuitvoeringsrechtbank vermeldt dat de veroordeelde die aldaar verschijnt zonder
advocaat, met het oog op een eventuele herroeping van de toegekende strafuitvoeringsmodaliteit,
"aanvaardt om vrijwillig te verschijnen", geen enkele bepaling haar verplicht om, teneinde in die
omstandigheden rechtsgeldig uitspraak te kunnen doen over het verzoek tot herroeping,
daarenboven te vermelden dat die veroordeelde "afziet van zijn recht op bijstand van een
raadsman".(M.N.B.)
- Art. 6.3.c Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
- Art. 68, § 3 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en
de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
18 april 2018

P.2018.0318.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Toegang tot de
rechter - Hoger beroep - Grievenformulier - Ondertekening van het grievenformulier Vervallenverklaring van het hoger beroep - Draagwijdte
Uit de tekst van artikel 204, eerste lid, tweede zin, Wetboek van Strafvordering, en de algemene
economie van de regeling volgt dat de sanctie van het verval van het hoger beroep ook is bepaald
voor de niet-ondertekening van het grievenformulier, aangezien het door die ondertekening is dat
de eiser in hoger beroep of zijn raadsman aangeeft dat hij zich de erin vermelde grieven eigen
maakt, zodat het appelgerecht in geval van een niet-ondertekend grievenformulier in de regel het
verval van het hoger beroep dient vast te stellen; het appelgerecht kan evenwel geen verval van
hoger beroep uitspreken indien de eiser in hoger beroep of zijn raadsman in de door hem
ondertekende verklaring van hoger beroep aangeeft dat zijn hoger beroep is gericht tegen alle
beschikkingen van het beroepen vonnis zoals aangegeven in het grievenformulier, hij dat
grievenformulier ter gelegenheid van het afleggen van de verklaring van hoger beroep ter griffie
heeft ingediend en na de rubrieken "Naam:" en "Handtekening:" op het grievenformulier
eigenhandig zijn naam is vermeld, vermits in dat geval er geen twijfel over kan bestaan dat de eiser
in hoger beroep of zijn raadsman zich de vermelde grieven heeft eigen gemaakt, zodat een
vervallenverklaring van het hoger beroep in die omstandigheden zou getuigen van een overdreven
formalisme dat niet te verenigen valt met het recht op toegang tot de rechter zoals gewaarborgd
door artikel 6.1. EVRM (1). (1) Zie over het grievenformulier- Hof van Cassatie, Jaarverslag 2017, 7282, inz. 81-82 m.b.t. de ondertekening.

22 mei 2018

P.2018.0097.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Wegverkeer - Wegverkeerswet - Ademtest of
ademanalyse - Bijstand raadsman
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Noch uit artikel 6 EVRM noch uit artikel 47bis Wetboek van Strafvordering volgt dat het afnemen van
een ademtest of een ademanalyse slechts mag gebeuren met de bijstand van een raadsman.

27 februari 2018

P.2017.0606.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Hoger beroep - Aangehouden beklaagde Grievenformulier - Taal - Recht op toegang tot een rechter
Wanneer uit geen van de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verplichting om
het grievenformulier of het verzoekschrift in te dienen binnen de termijn bepaald in artikel 204
Wetboek van Strafvordering, in een taal die hij begrijpt ter kennis werd gebracht van de
aangehouden beklaagde die niet werd bijgestaan door een advocaat en die zijn wil te kennen heeft
gegeven om hoger beroep in te stellen, kan de appelrechter hem niet, met toepassing van het
voormelde artikel 204, van dat hoger beroep vervallen verklaren, op straffe van hem het recht op
toegang tot de rechter te ontzeggen (1). (1) Het Hof heeft vroeger middelen verworpen die
opkwamen tegen de beslissing om het hoger beroep niet-ontvankelijk te verklaren wegens nietnaleving van de vormvereisten bepaald in artikel 204 Wetboek van Strafvordering bij het hoger
beroep door middel van een verklaring in de strafinrichting waar de appellant was aangehouden: zie
bijv. Cass. 19 oktober 2016, AR P.16.0883.F, AC 2016, nr. 588 (niet-ontvankelijk middel, voor het
eerst aangevoerd voor het Hof van Cassatie); Cass. 2 november 2016, AR P.16.0897.F, AC 2016, nr.
616 (formulier overhandigd aan de gedetineerde, doch zonder dat er sprake was van een
taalprobleem); Cass. 8 maart 2017, AR P.16.1268.F, AC 2017, nr. 164 (beklaagde, aangehouden,
maar bijgestaan door een advocaat gedurende de gehele rechtspleging).Zie met name ook, wat de
verplichting betreft om de beklaagde bij de betekening van de verstekbeslissing in te lichten over de
modaliteiten om verzet aan te tekenen: Cass. 24 januari 2018, AR P.17.0692.F, AC 2018, nr. 51
(informatie over de taal van de rechtspleging, waarin het verzet moet worden aangetekend); EHRM
1 maart 2011, Faniel t. België; Cass. 23 februari 2011, AR P.10.2047.F, AC 2011, nr. 161 (vermelding
van het recht om verzet aan te tekenen en van de daartoe bepaalde termijn - na heropening van de
rechtspleging overeenkomstig de artikelen 442bis e.v. Wetboek van Strafvordering, ingevolge het
arrest van het EHRM van 29 juni 2010, Hakimi t. België); Cass. 9 april 2008, AR P.08.0051.F, AC 2008,
nr. 214 (idem, bovendien werd de betekening in het buitenland verricht - heropening ingevolge het
arrest EHRM van 24 mei 2007, Da Luz Domingue Fereira t. België).
- Art. 3 Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op
vertolking en vertaling in strafprocedures
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
- Art. 204 Wetboek van Strafvordering
18 april 2018

P.2018.0125.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Persoon slachtoffer van geweld bij zijn arrestatie of
detentie - Sterk feitelijk vermoeden van verantwoordelijkheid van de autoriteiten - Taak van de
Staat - Geen overtuigende verklaring
Uit artikel 3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, volgt dat
indien een persoon het slachtoffer werd van geweld bij zijn arrestatie of tijdens zijn detentie, er een
sterk feitelijk vermoeden bestaat dat de autoriteiten daarvoor verantwoordelijk zijn en het de Staat
toekomt om daarvoor een overtuigende verklaring te geven; indien hij daarin niet slaagt, staat een
verdragsrechtelijke inbreuk van de Staat vast (1). (1) Zie EHRM, 28 oktober 1998, Assenov e.a. t.
Bulgarije, §§ 92-102; EHRM, 1 juli 2004, Bakbak t. Turkije, § 47; EHRM, 23 februari 2006, Ognyanova
en Choban t. Bulgarije, §§ 94-95; EHRM, 10 maart 2009, Turan Cakir t. België, § 54; EHRM, 4
november 2010, Darraj t.Frankrijk, § 36; EHRM, 9 oktober 2012, Mikiashvili t. Georgië, §§ 69-71;
Cass. 24 maart 2015, AR P.14.1298.N, AC 2015, nr. 217.
- Art. 3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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P.2017.0841.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Niet-gerechtvaardigd politiegeweld bij arrestatie of
detentie - Procedurele verplichting voor de Staat om een officieel onderzoek te voeren - Aard van
de verplichting
De aan artikel 3 EVRM door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontleende procedurele
verplichting voor de Staat om een officieel, onafhankelijk en objectief onderzoek te voeren dat
effectief moet zijn, in die zin dat het moet kunnen leiden tot de identificatie en de bestraffing van de
verantwoordelijken, is een middelen- en geen resultaatsverplichting; slechts die
onderzoekshandelingen moeten worden gesteld die gelet op de concrete omstandigheden
redelijkerwijze kunnen bijdragen tot het verzamelen en bewaren van de bewijselementen en tot het
aan het licht brengen van de waarheid waarover het onderzoeksgerecht onaantastbaar oordeelt (1).
(1) Zie Cass. 13 september 2016, AR P.16.0403.N, AC 2016, nr. 485; Cass. 24 maart 2015, AR
P.14.2198.N, AC 2015, nr. 217.

10 april 2018

P.2017.1135.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Persoon slachtoffer van geweld bij zijn arrestatie of
detentie - Taak van de klager - Taak van de rechter - Bewijsstukken opgesteld onmiddellijk of zeer
kort na de invrijheidstelling - Bewijswaarde - Beoordeling door de rechter
Het komt diegene toe die zich beklaagt het slachtoffer te zijn van geweld bij zijn arrestatie of tijdens
zijn detentie om met geloofwaardige stukken zoals bijvoorbeeld foto's of medische attesten
aannemelijk te maken dat hij bij zijn arrestatie of vrijheidsberoving verwondingen heeft opgelopen
en het staat aan de rechter om onaantastbaar te oordelen of de door de klager voorgebrachte
stukken voldoende geloofwaardig maken dat hij de verwondingen heeft opgelopen bij zijn arrestatie
of detentie; de omstandigheid dat de stukken werden opgesteld onmiddellijk of zeer kort na de
invrijheidstelling is daarbij een belangrijk, maar geen beslissend gegeven zodat de rechter op grond
van de concrete gegevens van de zaak kan oordelen dat dergelijke stukken onvoldoende aannemelijk
maken dat de vastgestelde verwondingen werden opgelopen bij de arrestatie of tijdens de detentie.
- Art. 3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
13 maart 2018

P.2017.0841.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Recht van
verdediging - Deelneming - Artikel 66 Strafwetboek - Vervolging als deelnemer in de zin van artikel
66, eerste tot en met derde lid Strafwetboek - Veroordeling als deelnemer in de zin van artikel 66,
vierde lid Strafwetboek - Herkwalificatie - Verwittiging - Draagwijdte
Het arrest dat een beklaagde schuldig verklaart aan de telastlegging van poging tot moord als
aanzetter of uitlokker in de zin van artikel 66, vierde lid, Strafwetboek, terwijl hij voor deze
telastlegging werd vervolgd als deelnemer in de zin van artikel 66, eerste tot en met derde lid,
Strafwetboek, zonder de telastlegging te heromschrijven en de beklaagde daaromtrent te
verwittigen, schendt artikel 66 Strafwetboek en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging (1). (1) Cass. 26 oktober 1993, AR 6913, AC 1993, nr. 432.
22 mei 2018

P.2017.1261.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten Vrijheidsberoving ter waarborging van uitvoering van het bevel - Onderzoek schending artikel 3
EVRM
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Het staat aan de bevoegde overheid die een door de Vreemdelingenwet bedoelde maatregel van
vrijheidsberoving neemt ter waarborging van de uitvoering van een bevel om het grondgebied te
verlaten, te onderzoeken of er een risico bestaat dat de tenuitvoerlegging ervan aanleiding kan
geven tot een schending van artikel 3 EVRM; zij dient in de regel dit risico slechts te beoordelen
indien de vreemdeling aanvoert dat hij na zijn verwijdering het voorwerp zal uitmaken van foltering
of van een onmenselijke of vernederende behandeling en het staat in de regel aan de vreemdeling
die het bestaan van dit risico inroept om zijn bewering op dit punt enigszins aannemelijk te maken
met feitelijke gegevens (1). (1) Zie Cass. 3 januari 2018, AR P.17.1202.F, AC 2018, nr. 4.
- Art. 72, tweede lid Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
10 april 2018

P.2018.0348.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken Persoonlijke verschijning van de beklaagde voor het vonnisgerecht - Onmogelijkheid om
persoonlijk te verschijnen - Gevolg - Verplichting de nodige stappen te ondernemen om zich door
een raadsman te doen vertegenwoordigen
Wanneer de beklaagde door eigen toedoen in de onmogelijkheid verkeert om, voor onbepaalde
duur, zijn proces persoonlijk bij te wonen, omdat hij met name in het buitenland is opgesloten,
hebben noch de artikelen 6.1 en 6.3, b en c EVRM, noch artikel 14.3, b IVBPR, noch de algemene
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en houdende het recht van verdediging als
draagwijdte of tot gevolg dat de rechter verplicht wordt het proces op te schorten tot de betrokkene
opnieuw in staat zal zijn persoonlijk te verschijnen, en verbieden hem evenmin te oordelen dat de
beklaagde, gelet op de aan hemzelf te wijten omstandigheden, zelf de nodige stappen had moeten
ondernemen om zich door een raadsman naar eigen keuze of door een andere verdediger te doen
vertegenwoordigen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 196.
- Artt. 182 tot 185 en 187, § 6 Wetboek van Strafvordering
- Art. 14.3, b) Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19
december 1966
- Artt. 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Gebruik van niet-gerechtvaardigd politiegeweld
Het gebruik van niet strikt noodzakelijk geweld door politieambtenaren tegen een persoon die met
politieambtenaren wordt geconfronteerd, tast de menselijke waardigheid aan en houdt in de regel
een schending in van artikel 3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens (1). (1) Zie Cass. 13 september 2016, AR P.16.0403.N, AC 2016, nr. 485; Cass. 24 maart 2015,
AR P.14.2198.N, AC 2015, nr. 217.

10 april 2018

P.2017.1135.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Partij in haar afwezigheid veroordeeld mogelijkheid om zaak opnieuw en in haar aanwezigheid te laten beoordelen
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.
27 februari 2018

P.2017.1074.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Partij in haar afwezigheid veroordeeld mogelijkheid om zaak opnieuw en in haar aanwezigheid te laten beoordelen
46/ 73

LiberCas

4/2019

Uit artikel 6 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, volgt dat
een partij die in haar afwezigheid werd veroordeeld, de mogelijkheid moet hebben om de zaak
opnieuw en ditmaal in haar aanwezigheid te laten beoordelen, tenzij vaststaat dat zij heeft verzaakt
aan het recht om te verschijnen en zich te verdedigen of zij de intentie had zich te onttrekken aan
het gerecht (1). (1) Zie concl. OM.

27 februari 2018

P.2017.1074.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3, b en c - Recht van verdediging Strafzaken - Persoonlijke verschijning van de beklaagde voor het vonnisgerecht - Onmogelijkheid
om persoonlijk te verschijnen - Gevolg - Omstandigheden te wijten aan de beklaagde - Verplichting
de nodige stappen te ondernemen om zich door een raadsman te doen vertegenwoordigen
Wanneer de beklaagde door eigen toedoen in de onmogelijkheid verkeert om, voor onbepaalde
duur, zijn proces persoonlijk bij te wonen, omdat hij met name in het buitenland is opgesloten,
hebben noch de artikelen 6.1 en 6.3, b en c EVRM, noch artikel 14.3, b IVBPR, noch de algemene
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en houdende het recht van verdediging als
draagwijdte of tot gevolg dat de rechter verplicht wordt het proces op te schorten tot de betrokkene
opnieuw in staat zal zijn persoonlijk te verschijnen, en verbieden hem evenmin te oordelen dat de
beklaagde, gelet op de aan hemzelf te wijten omstandigheden, zelf de nodige stappen had moeten
ondernemen om zich door een raadsman naar eigen keuze of door een andere verdediger te doen
vertegenwoordigen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 196.
- Artt. 182 tot 185 en 187, § 6 Wetboek van Strafvordering
- Art. 14.3, b) Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19
december 1966
- Artt. 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Geloofwaardige aanvoering van gebruik van nietgerechtvaardigd politiegeweld
Artikel 3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, verplicht de
Staat om, indien een persoon op geloofwaardige wijze aanvoert dat hij door politieambtenaren op
een wijze werd behandeld die een inbreuk uitmaakt op de verdragsbepaling, een officieel,
onafhankelijk en objectief onderzoek te voeren dat effectief moet zijn, in die zin dat het moet
kunnen leiden tot de identificatie en de bestraffing van de verantwoordelijken.

10 april 2018

P.2017.1135.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Procedurele verplichting voor de Staat om een officieel
onderzoek te voeren - Onderzoeksgerecht - Taak
Het staat aan het onderzoeksgerecht om binnen de grenzen van zijn bevoegdheid bij de regeling van
de rechtspleging na te gaan of het onderzoek onafhankelijk, objectief en volledig werd gevoerd dan
wel of het desgevallend niet moet worden aangevuld, en, om vervolgens te oordelen of het
gerechtelijk onderzoek voldoende bezwaren heeft opgeleverd om verdachten te verwijzen naar het
vonnisgerecht; aldus wordt voldaan aan de uit artikel 3 EVRM door het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens afgeleide procedurele verplichting (1). (1) Zie Cass. 13 september 2016, AR
P.16.0403.N, AC 2016, nr. 485; Cass. 24 maart 2015, AR P.14.2198.N, AC 2015, nr. 217.
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4/2019
P.2017.1135.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Niet-gerechtvaardigd politiegeweld - Procedurele
verplichting voor de Staat om een officieel onderzoek te voeren
De aan artikel 3 EVRM door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontleende procedurele
verplichting voor de Staat om een officieel, onafhankelijk en objectief onderzoek te voeren dat
effectief moet zijn, in die zin dat het moet kunnen leiden tot de identificatie en de bestraffing van de
verantwoordelijken, is een middelen- en geen resultaatsverplichting; slechts die
onderzoekshandelingen moeten worden gesteld die gelet op de concrete omstandigheden
redelijkerwijze kunnen bijdragen tot het verzamelen en bewaren van de bewijselementen en tot het
aan het licht brengen van de waarheid waarover het onderzoeksgerecht onaantastbaar oordeelt (1).
(1) Zie Cass. 13 september 2016, AR P.16.0403.N, AC 2016, nr. 485; Cass. 24 maart 2015, AR
P.14.2198.N, AC 2015, nr. 217.

10 april 2018

P.2017.1135.N

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3, b en c - Recht van verdediging Strafzaken - Persoonlijke verschijning van de beklaagde voor het vonnisgerecht - Onmogelijkheid
om persoonlijk te verschijnen - Gevolg - Omstandigheden te wijten aan de beklaagde - Verplichting
de nodige stappen te ondernemen om zich door een raadsman te doen vertegenwoordigen
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken Persoonlijke verschijning van de beklaagde voor het vonnisgerecht - Onmogelijkheid om
persoonlijk te verschijnen - Gevolg - Verplichting de nodige stappen te ondernemen om zich door
een raadsman te doen vertegenwoordigen
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Vorm - Beginsel van het hoger beroep op grieven - Geen grief
betreffende de schuldigverklaring - Gevolg voor de aanhangigmaking bij de appelrechter
Het gezag van gewijsde in strafzaken strekt zich enkel uit tot wat noodzakelijk en zeker door de
strafrechter is beslist met betrekking tot de feiten die de beklaagde ten laste zijn gelegd en rekening
houdend met de gronden waarop de beslissing noodzakelijkerwijs steunt (1). (1) Zie Cass. 19 april
2006, AR P.05.1547.F, AC 2006, nr. 220, met concl. van advocaat-generaal D. VANDERMEERSCH.

11 april 2018

P.2017.1303.F

AC nr. ...

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- Recht van verdediging - Strafzaken - Deelneming - Artikel 66 Strafwetboek - Vervolging als
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deelnemer in de zin van artikel 66, eerste tot en met derde lid Strafwetboek - Veroordeling als
deelnemer in de zin van artikel 66, vierde lid Strafwetboek - Herkwalificatie - Verwittiging Draagwijdte
Het arrest dat een beklaagde schuldig verklaart aan de telastlegging van poging tot moord als
aanzetter of uitlokker in de zin van artikel 66, vierde lid, Strafwetboek, terwijl hij voor deze
telastlegging werd vervolgd als deelnemer in de zin van artikel 66, eerste tot en met derde lid,
Strafwetboek, zonder de telastlegging te heromschrijven en de beklaagde daaromtrent te
verwittigen, schendt artikel 66 Strafwetboek en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging (1). (1) Cass. 26 oktober 1993, AR 6913, AC 1993, nr. 432.
22 mei 2018

P.2017.1261.N

AC nr. ...

- Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - Grondwet - Artikel 12, tweede lid en 14 - Draagwijdte Omschrijving van strafbaar gedrag met verwijzing naar een richtlijn van de Europese Unie
Het legaliteitsbeginsel in strafzaken, zoals gewaarborgd door de artikelen 12, tweede lid, en 14
Grondwet, vereist dat de bevoegde regelgever een strafbaarstelling zo opstelt dat die bepaling op
zichzelf gelezen of in de context met andere bepalingen op voldoende precieze wijze de als strafbaar
gestelde gedraging en de toepasselijke straffen omschrijft, zodat de draagwijdte ervan redelijk
voorzienbaar is en en aan de vereiste van de redelijke voorzienbaarheid is voldaan als het voor de
persoon op wie de strafbepaling van toepassing is, mogelijk is om op grond van die bepaling de
handelingen en verzuimen te kennen die zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen; het
legaliteitsbeginsel verzet zich niet ertegen dat bij de omschrijving van strafbaar gedrag de bevoegde
regelgever gebruik maakt van begrippen zoals die in een richtlijn van de Europese Unie worden
omschreven en een dergelijke verwijzing, ongeacht of die richtlijn in het interne recht is omgezet,
doet als dusdanig geen af breuk aan de redelijke voorzienbaarheid.
22 mei 2018

P.2017.1025.N

AC nr. ...

RECHTSPLEGINGSVERGOEDING
- Strafzaken - Douane en accijnzen - Belgische Staat in het ongelijk gesteld - Veroordeling tot
betaling van een rechtsplegingsvergoeding - Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet - Draagwijdte
Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering en artikel 283 AWDA schenden de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet omdat het niet zonder redelijke verantwoording is dat de wetgever elke
verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten heeft uitgesloten in de betrekkingen
tussen de beklaagde en de administratie van douane en accijnzen, wanneer die administratie in
aanzienlijke mate de functie van het openbaar ministerie vervult; aldus is die administratie, in de
gevallen waarin zij optreedt als vervolgende partij, geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd
wanneer haar fiscaalrechtelijke vordering tegen de beklaagde wordt afgewezen (1). (1) GwH 6
oktober 2016, nr. 127/2016.
22 mei 2018

P.2014.0597.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Douane en accijnzen - Belgische Staat in het ongelijk gesteld - Veroordeling tot
betaling van een rechtsplegingsvergoeding - Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet - Draagwijdte
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Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering en artikel 283 AWDA schenden de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet omdat het niet zonder redelijke verantwoording is dat de wetgever elke
verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten heeft uitgesloten in de betrekkingen
tussen de beklaagde en de administratie van douane en accijnzen, wanneer die administratie in
aanzienlijke mate de functie van het openbaar ministerie vervult; aldus is die administratie, in de
gevallen waarin zij optreedt als vervolgende partij, geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd
wanneer haar fiscaalrechtelijke vordering tegen de beklaagde wordt afgewezen (1). (1) GwH 6
oktober 2016, nr. 127/2016.
22 mei 2018

P.2014.0597.N

AC nr. 645

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
Algemeen - Strafzaken - Laattijdig neergelegde conclusies - Ambtshalve wering door rechter
Krachtens artikel 152 Wetboek van Strafvordering dient de rechter, behoudens akkoord van partijen
of de ontdekking van een nieuw en ter zake dienend stuk of feit, laattijdig neergelegde conclusies
ambtshalve uit het debat te weren; deze wering dient te blijken uit het vonnis, of enig ander stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan.

10 april 2018

P.2017.0930.N

AC nr. ...

Algemeen - Strafzaken - Conclusie
In strafzaken moet de conclusie in de regel blijken uit een geschrift dat, ongeacht zijn benaming of
vorm, tijdens het debat ter rechtszitting door een partij of zijn advocaat aan de rechter wordt
voorgelegd, waarvan regelmatig is vastgesteld dat de rechter kennis ervan heeft genomen en waarin
middelen tot staving van een eis, verweer of exceptie zijn aangevoerd; bijgevolg is het geschrift
uitgaande van een partij of haar advocaat dat, ook al bevat het dergelijke middelen, niet tijdens het
debat aan de rechter is voorgelegd maar aan de griffie is overgemaakt, zonder dat uit de stukken van
de rechtspleging blijkt dat het andermaal ter rechtszitting is neergelegd of dat de eiser zijn middelen
mondeling heeft aangevoerd, in de regel geen schriftelijke conclusie waarmee de rechter rekening
moet houden (1). (1) Cass. 21 november 2017, AR P.17.0777.N, AC 2017, nr. 663.

10 april 2018

P.2018.0061.N

AC nr. ...

Algemeen - Strafzaken - Conclusie - Neerlegging ter griffie - Voorwaarde
Behoudens in het geval van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, kan een partij
haar conclusie enkel neerleggen ter griffie van het strafgerecht, desgevallend per e-deposit, wanneer
de rechter conclusietermijnen heeft bepaald op grond van artikel 152 Wetboek van Strafvordering.

10 april 2018

P.2018.0061.N

AC nr. ...

GEEN CONCLUSIE
Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Subsidiefraudebesluit - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Bijzondere
motiveringsplicht - Artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering - Toepasselijkheid
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Artikel 4, tweede lid, Subsidiefraudebesluit dat bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring
toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42 Strafwetboek altijd wordt uitgesproken, is ook van
toepassing op de vermogensvoordelen bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek en hun geldelijke
tegenwaarde bedoeld in artikel 43bis, tweede lid, van dat wetboek zodat de rechter dan ook
verplicht is de verbeurdverklaring te bevelen van die vermogensvoordelen wanneer zij voortspruiten
uit de misdrijven bepaald in het Subsidiefraudebesluit en artikel 195, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering bijgevolg niet van toepassing is op die verbeurdverklaring.
- Art. 4, tweede lid KB 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies,
vergoedingen en toelagen
- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering
- Artt. 42 en 43bis Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Keuze van de
straf of de maatregel - Bijzondere motiveringsplicht - Artikel 195, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering
De bijzondere motiveringsplicht van artikel 195, tweede lid, Strafwetboek, die overeenkomstig
artikel 211 Wetboek van Strafvordering ook geldt voor de hoven van beroep, is enkel van toepassing
voor straffen en maatregelen die de wet aan de vrije beoordeling van de rechter overlaat (1). (1)
Cass. 1 april 2008, AR P.07.1824.N, AC 2008, nr. 199.
- Artt. 195, tweede lid, en 211 Wetboek van Strafvordering
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Verschillende beklaagden - Verdeling
De rechter die oordeelt dat een verbeurd te verklaren vermogensvoordeel voortspruit uit misdrijven
waaraan hij verschillende beklaagden schuldig verklaart, dient, bij afwezigheid van daartoe
strekkende conclusie, de grondslag voor de verdeling van dat vermogensvoordeel onder die
beklaagden niet bijzonder te motiveren.
- Artt. 42, 3°, en 43bis Strafwetboek
- Art. 149 De gecoördineerde Grondwet 1994
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Vermogensvoordelen - Verbeurdverklaring bij equivalent
Bij afwezigheid van daartoe strekkende conclusie dient de rechter die de vermogensvoordelen per
equivalent verbeurdverklaart, niet nader te motiveren waarom hij oordeelt dat aan de
toepassingsvoorwaarden van artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek is voldaan.

13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Waals
Milieuwetboek - Administratieve geldboete - Beroep - Politierechtbank of correctionele rechtbank Afwijzing van het beroep - Aard van de veroordeling - Gevolgen voor de vermelding van de
wetsbepalingen en de motivering
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Wanneer de politierechtbank of de correctionele rechtbank(1) het beroep afwijst en de
administratieve geldboete bevestigt, spreekt ze geen strafrechtelijke veroordeling uit en behoudt die
geldboete haar oorspronkelijk karakter, zonder volgens het intern recht een straf te zijn; daaruit
volgt dat de rechter niet gehouden is elk van de bestanddelen van het misdrijf dat tot de
administratieve geldboete heeft geleid, bewezen te verklaren en evenmin om in het vonnis de
wetsbepalingen te vermelden die het feit strafbaar stellen en die de straf bepalen, noch om de keuze
van de straf en de strafmaat met redenen te omkleden (2). (1) Het Hof vermeldt de "correctionele
rechtbank"; het bestreden vonnis werd door de politierechtbank gewezen."Voor overtredingen van
derde en vierde categorie wordt het beroep door middel van een verzoekschrift bij de
politierechtbank ingediend (...) voor overtredingen van tweede categorie wordt het beroep bij de
correctionele rechtbank ingediend." (art. 160, §2, Waals Milieuwetboek) (2) Cass. 18 april 2012, AR
P.11.2039.F, AC 2012, nr. 236; zie concl "in hoofdzaak" OM in Pas. 2018, nr. 225.
- Artt. D151 en D164 Milieuwetboek. - Boek 1 : Algemene en gemeenschappelijke bepalingen. - Decretale gedeelte.
(vertaling)
- Artt. 163, eerste lid, en 195, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering
11 april 2018

P.2018.0114.F

AC nr. ...

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Waals
Milieuwetboek - Administratieve geldboete - Beroep - Politierechtbank of correctionele rechtbank Afwijzing van het beroep - Aard van de veroordeling - Gevolgen voor de vermelding van de
wetsbepalingen en de motivering
Gedeeltelijk andersluidende conclusie « in hoofdzaak » van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.
11 april 2018

P.2018.0114.F

AC nr. ...

SLAGEN EN VERWONDINGEN - DODEN
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Verschoningsgrond uitlokking Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toetsing door het Hof
De rechter beoordeelt in feite of de verschoningsgrond uitlokking aanwezig is en het Hof gaat na of
hij uit zijn vaststellingen zijn beslissing naar recht heeft kunnen afleiden (1). (1) Zie Cass. 22 april
2015, AR P.15.0118.F, AC 2015, nr. 271, met concl. van advocaat-generaal D. VANDERMEERSCH.
- Art. 411 Strafwetboek
11 april 2018

P.2018.0024.F

AC nr. ...

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Burgerlijke rechtsvordering Verschoningsgrond uitlokking - Deel van de schade ten laste van de rechtverkrijgenden Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toetsing door het Hof
De afwijzing van de verschoningsgrond uitlokking belet de rechter niet om na te gaan of het
slachtoffer geen andere fout heeft begaan dan die welke in artikel 411 Strafwetboek is omschreven
en die verantwoordt dat hij een deel van zijn schade draagt; als de rechter het bestaan aanneemt
van een dergelijke fout, beoordeelt hij in feite de invloed daarvan op de totstandkoming van de
schade, waarbij het Hof enkel nagaat of hij uit zijn vaststellingen zijn beslissing om een deel van die
schade bij het slachtoffer te leggen, naar recht heeft kunnen afleiden (1). (1) Zie Cass. 7 november
1990, AR 8446, AC 1990-91, nr. 130.
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AC nr. ...

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Verschoningsgrond uitlokking Zware gewelddaden - Beoordeling - Verband van evenredigheid
De toepassing van artikel 411 Strafwetboek houdt voor de rechter in dat hij het noodzakelijke
verband van evenredigheid moet onderzoeken tussen de zware gewelddaden die aan de
verschoningsgrond ten grondslag liggen en het uitgelokte misdrijf (1). (1) Zie Cass. 22 april 2015, AR
P.15.0118.F, AC 2015, nr. 271, met concl. van advocaat-generaal D. VANDERMEERSCH.

- Art. 411 Strafwetboek
11 april 2018

P.2018.0024.F

AC nr. ...

SOCIALE ZEKERHEID
WERKNEMERS
Werknemers - Vervoer - Goederenvervoer - Verruiming van de toepassing van de wet van 27 juni
1969 - Artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 - Toepassingsvoorwaarden Transporten opgedragen door een onderneming - Vervoerder die actieve vennoot is in de firma
waaraan de transporten werden opgedragen
Het bestreden arrest dat oordeelt dat de door de vervoerder verrichte transporten aan de
vennootschap, waarin de vervoerder volgens het bestreden arrest een actieve vennoot is, waren
opgedragen door ondernemingen die klant zijn van die vennootschap, en niet vaststelt dat die
vervoerder daarvan de zaakvoerder was, kan niet naar recht beslissen dat de RSZ niet het bewijs
levert dat de door die vervoerder verrichte transporten hem door een onderneming waren
opgedragen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 19.

14 januari 2019

S.2018.0041.F

AC nr. ...

Werknemers - Vervoer - Goederenvervoer - Verruiming van de toepassing van de wet van 27 juni
1969 - Artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 - Toepassingsvoorwaarden Bewijs
Artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders verruimt de toepassing van die wet tot de personen die vervoer van goederen
verrichten dat hun door een onderneming wordt opgedragen, door middel van voertuigen waarvan
zij geen eigenaar zijn of waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt
door de ondernemer, alsmede tot die ondernemer; het arrest dat vaststelt dat de vervoerder een
goederenvervoer verrichtte met vrachtwagens waarvan hij geen eigenaar was, schendt voornoemd
artikel 3, 5°, wanneer het de vordering van de RSZ verwerpt op grond dat die niet het bewijs levert
dat het voertuig of de voertuigen die de vervoerder gebruikte gefinancierd werden door een
ondernemer die [hem] die transporten opdroeg of dat die financiering door laatstgenoemde werd
gewaarborgd (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 19.
14 januari 2019

S.2018.0041.F

AC nr. ...

ZELFSTANDIGEN
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Aanvraag tot vrijstelling - Bevoegdheid van Commissie voor
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vrijstelling van bijdragen - Discretionaire bevoegdheid - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter
De artikelen 17 en 22 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen verlenen aan de Commissie voor vrijstelling van bijdragen de
discretionaire bevoegdheid om de staat van behoefte van de zelfstandige werknemer te beoordelen;
daaruit volgt dat de arbeidsrechtbank, die kennisneemt van de vordering waarbij de zelfstandige
werknemer betreffende de weigering van de commissie betwist om hem de gevraagde vrijstelling
toe te kennen, de wettigheid van die beslissing toetst, maar niet in de plaats van de commissie mag
treden om diens staat van behoefte te beoordelen (1) (2). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 18. (2)
De artikelen 17 en 22 Sociaal Statuut Zelfstandigen, zoals van kracht vóór de wijziging ervan bij de
wet van 25 april 2014.
- Artt. 17 en 22 KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
14 januari 2019

S.2018.0032.F

AC nr. ...

STEDENBOUW
HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE
Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelvordering geënt
op feiten van bewezen verklaarde telastlegging - Wijziging of vervanging van die feiten Voorwaarde
De herstelvordering moet geënt zijn op de feiten die het voorwerp uitmaken van een bewezen
verklaarde telastlegging en zij beoogt het herstel van de wettigheid naar de toekomst en moet een
desgevallend gewijzigde toestand in aanmerking nemen; de enkele omstandigheid dat na het plegen
van de vervolgde feiten wijzigingen werden aangebracht aan de constructie die het voorwerp
uitmaakt van de strafvervolging of die constructie werd vervangen door een andere, belet niet dat
de herstelvordering geënt blijft op de feiten van de strafvervolging, ook al maken de wijzigingen aan
de geviseerde constructie of de vervanging ervan zelf niet het voorwerp uit van de strafvervolging;
zodra er een oorzakelijk verband bestaat tussen de wederrechtelijke toestand zoals die bestaat bij
de uitspraak over de herstelvordering en de wederrechtelijke toestand die het voorwerp uitmaakt
van de telastlegging, blijft de herstelvordering geënt op de feiten van de telastlegging, spijts de
aangebrachte wijziging of vervanging (1). (1) Zie Cass. 18 april 2017, AR P.16.0688.N, AC 2017, nr.
260; Cass. 2 februari 2016, AR P.14.1593.N, AC 2016, nr. 72; Cass. 9 september 2014, AR
P.12.0896.N, AC 2014, nr. 500.
27 februari 2018

P.2017.0593.N

AC nr. ...

STRAF
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Keuze van de straf of de maatregel - Bijzondere
motiveringsplicht - Artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering
De bijzondere motiveringsplicht van artikel 195, tweede lid, Strafwetboek, die overeenkomstig
artikel 211 Wetboek van Strafvordering ook geldt voor de hoven van beroep, is enkel van toepassing
voor straffen en maatregelen die de wet aan de vrije beoordeling van de rechter overlaat (1). (1)
Cass. 1 april 2008, AR P.07.1824.N, AC 2008, nr. 199.
- Artt. 195, tweede lid, en 211 Wetboek van Strafvordering
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...
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AUTRES PEINES
Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter
De rechter oordeelt onaantastbaar of een bewezen verklaard misdrijf voor een beklaagde
vermogensvoordelen in de zin van artikel 42, 3°, Strafwetboek heeft opgeleverd (1) en welk daarvan
het bedrag is (2); in voorkomend geval kan de rechter de geldwaarde ervan ramen overeenkomstig
artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek en kan hij dit bedrag in billijkheid bepalen. (1) Cass. 22
oktober 2003, AR P.03.0084.F, AC 2003, nr. 516 met concl. van advocaat–generaal SPREUTELS. (2)
Cass. 27 september 2006, AR P.06.0739.F, AC 2006, nr. 441 met concl. van advocaat–generaal
VANDERMEERSCH.
- Artt. 42, 3°, en 43bis Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Orde van voorrang - Evenredigheid
Alle in artikel 42, 3°, Strafwetboek vermelde vermogensvoordelen komen gelijkelijk in aanmerking
voor de verbeurdverklaring, zonder dat die bepaling een orde van voorrang bepaalt; die
omstandigheid doet geen afbreuk aan de evenredigheid van de verbeurdverklaring van die
vermogensvoordelen.
- Art. 42, 3° Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Verschillende beklaagden Verdeling - Beoordeling door de rechter - Aard
De rechter die oordeelt dat een verbeurd te verklaren vermogensvoordeel voortspruit uit misdrijven
waaraan hij verschillende beklaagden schuldig verklaart, oordeelt onaantastbaar in welke mate hij
dat vermogensvoordeel onder die beklaagden verdeelt; hij dient dat vermogensvoordeel niet te
verdelen in de mate dat het tot het vermogen van elke beklaagde is getreden, maar kan de verdeling
steunen op de mate van de betrokkenheid van elke beklaagde bij deze misdrijven omdat die
verdeling deel uitmaakt van de beslissing over de strafmaat waarbij de rechter alle aan tegenspraak
onderworpen feitelijke gegevens over de bewezen verklaarde misdrijven en de persoonlijkheid van
de beklaagden mag betrekken (1). (1) Cass. 13 december 2016, AR P.15.1117.N, AC 2016, nr. 714.
- Artt. 42, 3°, en 43bis Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Subsidiefraudebesluit - Bijzondere
motiveringsplicht - Artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering - Toepasselijkheid
Artikel 4, tweede lid, Subsidiefraudebesluit dat bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring
toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42 Strafwetboek altijd wordt uitgesproken, is ook van
toepassing op de vermogensvoordelen bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek en hun geldelijke
tegenwaarde bedoeld in artikel 43bis, tweede lid, van dat wetboek zodat de rechter dan ook
verplicht is de verbeurdverklaring te bevelen van die vermogensvoordelen wanneer zij voortspruiten
uit de misdrijven bepaald in het Subsidiefraudebesluit en artikel 195, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering bijgevolg niet van toepassing is op die verbeurdverklaring.
- Art. 4, tweede lid KB 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies,
vergoedingen en toelagen
- Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering
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- Artt. 42 en 43bis Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Verbeurdverklaring bij equivalent Redengeving
Bij afwezigheid van daartoe strekkende conclusie dient de rechter die de vermogensvoordelen per
equivalent verbeurdverklaart, niet nader te motiveren waarom hij oordeelt dat aan de
toepassingsvoorwaarden van artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek is voldaan.

13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Raming
De rechter oordeelt onaantastbaar of een bewezen verklaard misdrijf voor een beklaagde
vermogensvoordelen in de zin van artikel 42, 3°, Strafwetboek heeft opgeleverd (1) en welk daarvan
het bedrag is (2); in voorkomend geval kan de rechter de geldwaarde ervan ramen overeenkomstig
artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek en kan hij dit bedrag in billijkheid bepalen. (1) Cass. 22
oktober 2003, AR P.03.0084.F, AC 2003, nr. 516 met concl. van advocaat-generaal SPREUTELS. (2)
Cass. 27 september 2006, AR P.06.0739.F, AC 2006, nr. 441 met concl. van advocaat-generaal
VANDERMEERSCH.
- Artt. 42, 3°, en 43bis Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Subsidiefraude - Verplichting - Omvang - Gevolg
Artikel 4, tweede lid, Subsidiefraudebesluit, dat bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring
toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42 Strafwetboek altijd wordt uitgesproken, is ook van
toepassing op de vermogensvoordelen en de geldwaarde bedoeld in de artikelen 42, 3° en 43bis,
tweede lid, Strafwetboek, zodat de rechter verplicht is de verbeurdverklaring te bevelen van die
vermogensvoordelen en geldwaarde wanneer zij voortspruiten uit de misdrijven bepaald in het
Subsidiefraudebesluit.
- Artt. 42, 3°, en 43bis Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Bestemming
Opdat de verbeurdverklaring van de in artikel 42, 3°, Strafwetboek vermelde vermogensvoordelen of
van de in artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek bedoelde geldwaarde daarvan kan worden
uitgesproken tegen degene die als dader, mededader of medeplichtige wordt veroordeeld voor het
misdrijf dat de vermogensvoordelen heeft voortgebracht, is niet vereist dat die vermogensvoordelen
zijn eigendom zijn of in zijn vermogen zijn toegetreden, noch dat hij zich heeft verrijkt; die
verbeurdverklaring kan immers worden uitgesproken ongeacht het voordeel dat hij uit het misdrijf
heeft gehaald of de bestemming die hij later aan de vermogensvoordelen heeft gegeven (1). (1) Cass.
12 november 2013, AR P.12.1744.N, AC 2013, nr. 597.
- Artt. 42, 3°, en 43bis Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Verschillende beklaagden - Verdeling
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De rechter die oordeelt dat een verbeurd te verklaren vermogensvoordeel voortspruit uit misdrijven
waaraan hij verschillende beklaagden schuldig verklaart, oordeelt onaantastbaar in welke mate hij
dat vermogensvoordeel onder die beklaagden verdeelt; hij dient dat vermogensvoordeel niet te
verdelen in de mate dat het tot het vermogen van elke beklaagde is getreden, maar kan de verdeling
steunen op de mate van de betrokkenheid van elke beklaagde bij deze misdrijven omdat die
verdeling deel uitmaakt van de beslissing over de strafmaat waarbij de rechter alle aan tegenspraak
onderworpen feitelijke gegevens over de bewezen verklaarde misdrijven en de persoonlijkheid van
de beklaagden mag betrekken (1). (1) Cass. 13 december 2016, AR P.15.1117.N, AC 2016, nr. 714.
- Artt. 42, 3°, en 43bis Strafwetboek
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Verschillende beklaagden Verdeling - Redengeving
De rechter die oordeelt dat een verbeurd te verklaren vermogensvoordeel voortspruit uit misdrijven
waaraan hij verschillende beklaagden schuldig verklaart, dient, bij afwezigheid van daartoe
strekkende conclusie, de grondslag voor de verdeling van dat vermogensvoordeel onder die
beklaagden niet bijzonder te motiveren.
- Artt. 42, 3°, en 43bis Strafwetboek
- Art. 149 De gecoördineerde Grondwet 1994
13 maart 2018

P.2017.0083.N

AC nr. ...

SAMENLOOP
Samenloop - Eendaadse - Sociaal Strafwetboek - Artikel 181 - Misdrijven strafbaar met een
geldboete zoveel maal als er werknemers bij betrokken zijn - Artikel 65 Strafwetboek - Zwaarste
straf
Bij samenloop van misdrijven die strafbaar zijn met een geldboete die zoveel maal wordt toegepast
als er werknemers bij het misdrijf betrokken zijn, wordt deze geldboete zoveel maal toegepast als
het totaal aantal werknemers dat bij die misdrijven betrokken is, maar deze regel kan alleen maar
worden toegepast voor zover de onderscheiden feiten gelijkaardig zijn, met eenzelfde
misdrijfomschrijving en alle strafbaar zijn gesteld door dezelfde wettelijke bepaling; het in
aanmerking te nemen aantal werknemers wordt bepaald door optelling van het aantal werknemers
dat betrokken is bij de bewezen verklaarde feiten die aan de voormelde voorwaarden voldoen,
waarbij de plaats of de datum van die feiten zonder belang is (1). (1) Cass. 8 april 2008, AR
P.07.0631.N, AC 2008, nr. 208.
22 mei 2018

P.2017.0993.N

AC nr. ...

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN
Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Verschoningsgrond uitlokking - Zware
gewelddaden - Beoordeling - Verband van evenredigheid
De toepassing van artikel 411 Strafwetboek houdt voor de rechter in dat hij het noodzakelijke
verband van evenredigheid moet onderzoeken tussen de zware gewelddaden die aan de
verschoningsgrond ten grondslag liggen en het uitgelokte misdrijf (1). (1) Zie Cass. 22 april 2015, AR
P.15.0118.F, AC 2015, nr. 271, met concl. van advocaat-generaal D. VANDERMEERSCH.

- Art. 411 Strafwetboek
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Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Verschoningsgrond uitlokking Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toetsing door het Hof
De rechter beoordeelt in feite of de verschoningsgrond uitlokking aanwezig is en het Hof gaat na of
hij uit zijn vaststellingen zijn beslissing naar recht heeft kunnen afleiden (1). (1) Zie Cass. 22 april
2015, AR P.15.0118.F, AC 2015, nr. 271, met concl. van advocaat-generaal D. VANDERMEERSCH.
- Art. 411 Strafwetboek
11 april 2018

P.2018.0024.F

AC nr. ...

STRAFUITVOERING
- Vrijheidsberovende straf - Uitvoeringsmodaliteit - Herroeping - Termijn alvorens een nieuw
verzoek te kunnen indienen
Het nieuw verzoek, bedoeld in artikel 68, §5, derde lid, Wet Strafuitvoering, is het verzoek tot het
verkrijgen van een strafuitvoeringsmodaliteit met hetzelfde voorwerp als die van de herroepen
modaliteit (1). (1) Zie concl. "in hoofdzaak" OM in Pas. 2018, nr. 249.
- Art. 68, § 5, derde lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
18 april 2018

P.2018.0383.F

AC nr. ...

- Vrijheidsberovende straf - Uitvoeringsmodaliteit - Herroeping
De in artikel 68 Wet Strafuitvoering bepaalde termijnen zijn ordetermijnen en zijn niet op straffe van
nietigheid voorgeschreven (1). (1) Zie concl. "in hoofdzaak" OM in Pas. 2018, nr. 249.
- Art. 68 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
18 april 2018

P.2018.0383.F

AC nr. ...

- Vrijheidsberovende straf - Uitvoeringsmodaliteit - Herroeping - Termijn alvorens een nieuw
verzoek te kunnen indienen
Conclusie « in hoofdzaak » van advocaat-general Nolet de Brauwere.
18 april 2018

P.2018.0383.F

AC nr. ...

- Vrijheidsberovende straf - Uitvoeringsmodaliteit - Herroeping
Conclusie « in hoofdzaak » van advocaat-general Nolet de Brauwere.
18 april 2018

P.2018.0383.F

AC nr. ...

- Recht op bijstand van een advocaat - Afstand - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping Recht van verdediging
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Artikel 68, §3, Wet Strafuitvoering bepaalt dat de strafuitvoeringsrechter of de
strafuitvoeringsrechtbank de veroordeelde en zijn raadsman hoort, alsook het openbaar ministerie,
wanneer het diens vordering tot herroeping, opschorting of herziening van een uitvoeringsmodaliteit
van de straf onderzoekt; de veroordeelde kan afzien van zijn recht op bijstand van een advocaat; die
vrijwillige afstand moet uit de stukken van de rechtspleging blijken zodat, bij ontstentenis daarvan,
de door de veroordeelde aan de rechtbank verstrekte uitleg niet met een vrijwillig verweer kan
worden gelijkgesteld (1). (1) Het openbaar ministerie had dienaangaande geconcludeerd dat
wanneer de strafuitvoeringsrechtbank vermeldt dat de veroordeelde die aldaar verschijnt zonder
advocaat, met het oog op een eventuele herroeping van de toegekende strafuitvoeringsmodaliteit,
"aanvaardt om vrijwillig te verschijnen", geen enkele bepaling haar verplicht om, teneinde in die
omstandigheden rechtsgeldig uitspraak te kunnen doen over het verzoek tot herroeping,
daarenboven te vermelden dat die veroordeelde "afziet van zijn recht op bijstand van een
raadsman".(M.N.B.)
- Art. 6.3.c Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
- Art. 68, § 3 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en
de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
18 april 2018

P.2018.0318.F

AC nr. ...

STRAFVORDERING
- Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering - Veroordeling tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding - Douane en accijnzen - Belgische Staat in het ongelijk gesteld Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Draagwijdte
Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering en artikel 283 AWDA schenden de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet omdat het niet zonder redelijke verantwoording is dat de wetgever elke
verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten heeft uitgesloten in de betrekkingen
tussen de beklaagde en de administratie van douane en accijnzen, wanneer die administratie in
aanzienlijke mate de functie van het openbaar ministerie vervult; aldus is die administratie, in de
gevallen waarin zij optreedt als vervolgende partij, geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd
wanneer haar fiscaalrechtelijke vordering tegen de beklaagde wordt afgewezen (1). (1) GwH 6
oktober 2016, nr. 127/2016.
22 mei 2018

P.2014.0597.N

AC nr. ...

- Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering - Veroordeling tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding - Douane en accijnzen - Belgische Staat in het ongelijk gesteld Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Draagwijdte
Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering en artikel 283 AWDA schenden de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet omdat het niet zonder redelijke verantwoording is dat de wetgever elke
verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten heeft uitgesloten in de betrekkingen
tussen de beklaagde en de administratie van douane en accijnzen, wanneer die administratie in
aanzienlijke mate de functie van het openbaar ministerie vervult; aldus is die administratie, in de
gevallen waarin zij optreedt als vervolgende partij, geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd
wanneer haar fiscaalrechtelijke vordering tegen de beklaagde wordt afgewezen (1). (1) GwH 6
oktober 2016, nr. 127/2016.
22 mei 2018

P.2014.0597.N

AC nr. 645

- Verjaring - Stuiting - Daden van onderzoek - Begrip - Toepassing
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Daden van onderzoek die de verjaring van de strafvordering stuiten, zijn alle daden die door een
bevoegd persoon worden gesteld en die ertoe strekken gegevens te verzamelen om het strafdossier
op de gebruikelijke wijze samen te stellen en te laten beoordelen door de rechter (1) ; een door de
procureur des Konings ondertekende aanvraag tot het uitreiken van een uittreksel uit het centraal
strafregister op naam van een verdachte of beklaagde is een dergelijke daad van onderzoek (2). (1)
Cass. 3 april 2007, AR P.06.1586.N, AC 2007, nr. 165; Cass., 29 november 2006, AR P.06.0174.F, AC
2006, nr. 613; Cass. 23 december 1998, AR P.94.0001.F, AC 1998, nr 534; Cass. 5 april 1996, AR
P.94.0002.F, AC 1996, nr 111; Cass. 7 oktober 1976, AC 1977, 148; Cass. 20 juli 1976, AC 1976, 1231;
Cass. 4 december 1973, AC 1974, 385. (2) Cass. 23 december 1986, AR 9978, AC 1986-1987, nr. 252;
Cass. 3 december 1985, AR 9919, AC 1985-1986, nr. 231; Cass. 5 november 1980, AC 1980-1981, nr.
146.
- Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
13 maart 2018

P.2018.0092.N

AC nr. ...

TAALGEBRUIK
BESTUURSZAKEN
Bestuurszaken - Voorlopige hechtenis - Huis van arrest
De onderzoeksrechter is niet bevoegd voor de interne administratieve rechtspositie van een
aangehouden verdachte; artikel 41 Taalwet Bestuurszaken is dan ook niet van toepassing op de
onderzoeksrechter die een bevel tot aanhouding uitvaardigt.
- Art. 41, § 1 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij KB 18 juli 1966
11 april 2018

P.2018.0372.F

AC nr. ...

TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN
- In beslag genomen goederen - Teruggave - Taak rechter
Met de door artikel 44 Strafwetboek bedoelde teruggave worden de materiële gevolgen van het
bewezen verklaarde misdrijf tenietgedaan en wordt de feitelijke toestand ten aanzien van de
eigenaar van de goederen hersteld zoals die bestond vóór het plegen van het misdrijf zodat die
maatregel zodoende ook strekt tot de vrijwaring van het algemeen belang en bijgevolg de openbare
orde raakt; daarnaast houdt die teruggave ook elke maatregel in die beoogt de materiële gevolgen
van het bewezen verklaarde misdrijf teniet te doen teneinde de feitelijke toestand te herstellen zoals
die bestond vóór het plegen van het bewezen verklaarde misdrijf wat echter geen afbreuk doet aan
het feit dat de rechter enkel de teruggave van een zaak die voldoet aan de hiervoor vermelde
voorwaarden aan het slachtoffer van het misdrijf kan bevelen want de rechter die het slachtoffer
schadevergoeding zou toekennen door hem een zaak terug te geven die niet aan deze voorwaarden
voldoet, zou immers aan zijn schuldvordering op de dader een zakenrechtelijke werking verlenen die
in strijd is met de artikelen 7 en 8 Hypotheekwet (1). (1) Zie Cass. 10 juni 2014, AR P.14.0280.N, AC
2014, nr. 412; J. RAEYMAKERS, "De rechtsfiguren van teruggave en toewijzing ten gunste van een
benadeelde, onder meer als bijzondere modaliteiten van de verbeurdverklaring als bijkomende
strafsanctie", NC 2017/5, 446-470.
27 februari 2018

P.2017.0284.N

AC nr. ...

- In beslag genomen goederen - Teruggave
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De door artikel 44 Strafwetboek bedoelde teruggave is een burgerrechtelijke maatregel met
zakenrechtelijke werking die de rechter in geval van veroordeling verplicht dient te bevelen en deze
maatregel, die in de regel terugwerkende kracht heeft, vereist dat de terug te geven zaken aan de
eigenaar zijn ontnomen, ter beschikking staan van het gerecht en nog in natura aanwezig zijn; dit
laatste wil zeggen dat die zaken, behoudens in de gevallen van zaakvervanging als bedoeld in de
artikelen 28octies, § 1, en 61sexies, § 1, Wetboek van Strafvordering, niet op belangrijke wijze zijn
gewijzigd (1). (1) Zie Cass. 10 juni 2014, AR P.14.0280.N, AC 2014, nr. 412; J. RAEYMAKERS, "De
rechtsfiguren van teruggave en toewijzing ten gunste van een benadeelde, onder meer als
bijzondere modaliteiten van de verbeurdverklaring als bijkomende strafsanctie", NC 2017/5, 446470.
27 februari 2018

P.2017.0284.N

AC nr. ...

- Beslag in strafzaken - Opheffing - Vonnisgerecht - Ontstentenis van verbeurdverklaring Teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen - Teruggave aan de persoon in wiens handen
beslag werd gelegd - Weigering - Reden
Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 260 van 24 maart 1936 op de bewaring, ter griffie, en de
procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken stelt dat de zaken,
behoudens een andersluidend bevel van de rechter, teruggegeven worden aan de persoon in wiens
handen beslag werd gelegd; daaruit volgt dat de rechter de teruggave van de inbeslaggenomen maar
niet-verbeurdverklaarde voorwerpen aan een beklaagde kan weigeren op grond dat hij er op het
eerste gezicht geen eigenaar van is (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 670.
- Art. 2 KB nr. 260 van 24 maart 1936 op de bewaring, ter griffie, en de (procedure) tot teruggave van de in
strafzaken in beslag genomen zaken
28 november 2018

P.2018.0104.F

AC nr. ...

- In beslag genomen goederen - Teruggave
Met de door artikel 44 Strafwetboek bedoelde teruggave worden de materiële gevolgen van het
bewezen verklaarde misdrijf tenietgedaan en wordt de feitelijke toestand ten aanzien van de
eigenaar van de goederen hersteld zoals die bestond vóór het plegen van het misdrijf zodat die
maatregel zodoende ook strekt tot de vrijwaring van het algemeen belang en bijgevolg de openbare
orde raakt; daarnaast houdt die teruggave ook elke maatregel in die beoogt de materiële gevolgen
van het bewezen verklaarde misdrijf teniet te doen teneinde de feitelijke toestand te herstellen zoals
die bestond vóór het plegen van het bewezen verklaarde misdrijf wat echter geen afbreuk doet aan
het feit dat de rechter enkel de teruggave van een zaak die voldoet aan de hiervoor vermelde
voorwaarden aan het slachtoffer van het misdrijf kan bevelen want de rechter die het slachtoffer
schadevergoeding zou toekennen door hem een zaak terug te geven die niet aan deze voorwaarden
voldoet, zou immers aan zijn schuldvordering op de dader een zakenrechtelijke werking verlenen die
in strijd is met de artikelen 7 en 8 Hypotheekwet (1). (1) Zie Cass. 10 juni 2014, AR P.14.0280.N, AC
2014, nr. 412; J. RAEYMAKERS, "De rechtsfiguren van teruggave en toewijzing ten gunste van een
benadeelde, onder meer als bijzondere modaliteiten van de verbeurdverklaring als bijkomende
strafsanctie", NC 2017/5, 446-470.
27 februari 2018

P.2017.0284.N

AC nr. ...

UITLEVERING
- Hechtenis - Redelijke termijn - Beoordeling - Inaanmerkingneming van de door de gedetineerde
ingeleide rechtsplegingen
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De redelijke duur van de hechtenis met het oog op uitlevering wordt beoordeeld op grond van de
feitelijke gegevens van de zaak, op het ogenblik van de beslissing van de rechter die met dat toezicht
is belast; wanneer hij uitspraak moet doen over de gegrondheid van een verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling van de aangehouden vreemdeling, wegens de duur van de ondergane hechtenis,
verbiedt geen enkele regel de rechter, die de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid heeft
uitgesloten, om de omstandigheid in aanmerking te nemen dat de betrokkene opeenvolgende
rechtsmiddelen heeft ingesteld, waardoor de zaak ingewikkeld werd en de behandeling ervan tot het
aanslepen van de rechtspleging heeft bijgedragen (1). (1) Zie Cass. 17 november 2015, AR
P.15.1425.N, AC 2015, nr. 685; Cass. 29 februari 2012, AR P.12.0217.F, AC 2012, nr. 140; Cass. 13 juli
2010, AR P.10.1173.N, AC 2010, nr. 481; Cass. 31 maart 2009, AR P.09.0162.N, AC 2009, nr. 224, met
concl. van P. DUINSLAEGER, toen advocaat-generaal, en RW 2009-2010, p. 490, met noot S.
DEWULF, "Rechterlijke controle op de uitlevering: (r)evoluties". Daarentegen, "om vast te stellen
dat de redelijke termijn om berecht te worden niet verstreken is, mag de rechter de vertraging van
de berechting van de zaak niet toeschrijven aan het gedrag van de beklaagde, met inbegrip van het
groot aantal ingestelde rechtsmiddelen en van de door de beklaagde in het kader van de zaak
gevorderde rechtsplegingen, zonder daarbij een onderscheid te maken met de rechtsmiddelen die
voortvloeiden uit de rechtmatige uitoefening van het recht van verdediging" (Cass. 28 september
2016, AR P.16.0307.F, AC 2016, nr. 529, met andersluidende concl. van advocaat-generaal M. NOLET
DE BRAUWERE).
- Art. 5 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen
14 maart 2018

P.2018.0212.F

AC nr. ...

VERDOVENDE MIDDELEN [ZIE: 163/01 GENEESKUNDE]
- Strafbaar gestelde handelingen - Begrip
Uit de bewoordingen, de doelstelling en de wetsgeschiedenis van artikel 2bis, §6, Drugswet blijkt dat
de wetgever daarmee niet enkel de strafbaarstelling beoogde van het stellen van voorbereidende
handelingen met het oog op de productie van drugs, maar wel van alle handelingen die ertoe
strekken de illegale handel in drugs voor te bereiden en zodoende te vergemakkelijken, teneinde alle
schakels in de georganiseerde drugshandel te bestrijden; tot de strafbaar gestelde handelingen
behoort aldus ook het organiseren van een legaal transport om te beschikken over een deklading
voor in te voeren cocaïne (1). (1) Parl.St. Kamer 2013-14; DOC 53K-3112/001, MvT.
10 april 2018

P.2018.0039.N

AC nr. ...

VERJARING
STRAFZAKEN
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Daden van onderzoek - Begrip - Toepassing
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Daden van onderzoek die de verjaring van de strafvordering stuiten, zijn alle daden die door een
bevoegd persoon worden gesteld en die ertoe strekken gegevens te verzamelen om het strafdossier
op de gebruikelijke wijze samen te stellen en te laten beoordelen door de rechter (1) ; een door de
procureur des Konings ondertekende aanvraag tot het uitreiken van een uittreksel uit het centraal
strafregister op naam van een verdachte of beklaagde is een dergelijke daad van onderzoek (2). (1)
Cass. 3 april 2007, AR P.06.1586.N, AC 2007, nr. 165; Cass., 29 november 2006, AR P.06.0174.F, AC
2006, nr. 613; Cass. 23 december 1998, AR P.94.0001.F, AC 1998, nr 534; Cass. 5 april 1996, AR
P.94.0002.F, AC 1996, nr 111; Cass. 7 oktober 1976, AC 1977, 148; Cass. 20 juli 1976, AC 1976, 1231;
Cass. 4 december 1973, AC 1974, 385. (2) Cass. 23 december 1986, AR 9978, AC 1986-1987, nr. 252;
Cass. 3 december 1985, AR 9919, AC 1985-1986, nr. 231; Cass. 5 november 1980, AC 1980-1981, nr.
146.
- Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
13 maart 2018

P.2018.0092.N

AC nr. ...

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VER
ALGEMEEN
Algemeen - Probatiewet - Artikel 1, § 3, eerste lid - Opleggen van een opleiding als bijzondere
voorwaarde - Voorwaarden - Draagwijdte
De bepaling van artikel 1, § 3, eerste lid Probatiewet houdt in dat opleiding als bijzondere
voorwaarde enkel kan worden gelast voor de hoofdstraf, dit is gevangenisstraf of geldboete,
eventueel samen met een bijkomende straf zoals een rijverbod, voor zover de hoofdstraf volledig
met uitstel wordt verleend, onverminderd de toepassing van artikel 1, § 3, tweede lid, Probatiewet;
aldus belet de wet dat de opleiding enkel wordt gelast voor een bijkomende straf (1). (1) L.
BREWAEYS, " Ruimere waaier aan bestraffingsmogelijkheden voor verkeersmisdrijven na Potpourri
II", VAV 2016/3, 19.
22 mei 2018

P.2018.0198.N

AC nr. ...

VERZET
- Strafzaken - Vorm - Betekening van het verzet aan de vervolgende partij - Douane en accijnzen Verzet enkel betekend aan het openbaar ministerie
Inzake douane en accijnzen maakt het ontvankelijke verzet van de veroordeelde dat betekend werd
aan het openbaar ministerie, slechts de beslissing over de hoofdgevangenisstraf aanhangig bij de
rechtbank of het hof van beroep, met uitsluiting van de beslissingen over de schuldvraag, de
geldboete en de verbeurdverklaring; om een verzet tegen die beslissingen bij de rechter aanhangig
te maken, moet de partij die verzet aantekent, zijn beroep binnen de termijnen en volgens de
vormen door de wet bepaald betekenen aan de administratie der douane en accijnzen in haar
hoedanigheid van vervolgende partij die de strafvordering uitoefent (1). (1) O. MICHIELS,
L'opposition en matière pénale, Les dossiers du J.T., Larcier, 2004, nr. 47, p. 33-34; Cass. 25 april
1966, Pas. 1966, p. 1072.
- Art. 187 Wetboek van Strafvordering
28 november 2018

P.2018.0809.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Douane en accijnzen - Buitengewone termijn - Verstekbeslissing - Regelmatige
betekening - Voorwaarde - Informatie omtrent de nadere regels om rechtsmiddelen in te stellen
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Inzake douane en accijnzen moet het exploot van betekening van het bij verstek gewezen vonnis of
arrest vermelden dat om geldig verzet aan te tekenen tegen de schuldigverklaring, de veroordeling
tot een geldboete en de verbeurdverklaring, dat verzet binnen de termijnen en volgens de vormen
door de wet bepaald aan de administratie der douane en accijnzen moet worden betekend.
- Art. 187 Wetboek van Strafvordering
28 november 2018

P.2018.0809.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Buitengewone termijn - Verstekbeslissing - Regelmatige betekening - Voorwaarde Informatie omtrent de nadere regels om rechtsmiddelen in te stellen
Het recht op een eerlijk proces vereist dat aan de verstekdoende veroordeelde, zo duidelijk mogelijk,
de nadere regels worden meegedeeld van de mogelijke rechtsmiddelen tegen een verstekbeslissing,
op het ogenblik dat die beslissing hem wordt betekend; wanneer de betekening van de bij verstek
gewezen beslissing geen melding maakt van het recht om verzet aan te tekenen en evenmin van de
termijn om dat recht uit te oefenen en de nadere regels ervan, kan het verzet dat buiten de termijn
is aangetekend niet onontvankelijk worden verklaard wegens laattijdigheid, zoniet wordt de
veroordeelde het recht op toegang tot een rechterlijke instantie ontzegd (1). (1) Cass. 23 februari
2011, AR P.10.2047.F, AC 2011, nr. 161.
- Art. 187 Wetboek van Strafvordering
- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
28 november 2018

P.2018.0809.F

AC nr. ...

- Ongedaanverklaring - Bevoegdheid rechter - Onderzoek verjaring - Bestaanbaarheid
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.

13 maart 2018

P.2017.0365.N

AC nr. ...

- Ongedaan verzet - Wettige reden van verschoning
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.

27 februari 2018

P.2017.1074.N

AC nr. ...

P.2017.1074.N

AC nr. ...

- Ongedaan verzet
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.

27 februari 2018

- Ongedaan verzet - Aanvoering van wettige reden van verschoning
De enkele omstandigheid dat de afwezigheid van de verzetdoende partij aan haar eigen nalatigheid
is te wijten, sluit het voorhanden zijn van een wettige reden van verschoning in de zin van artikel
187, § 6, 1°, Wetboek van Strafvordering niet uit; zij moet de aangevoerde wettige reden van
verschoning niet bewijzen maar wel aannemelijk maken en het staat aan de rechter onaantastbaar
te oordelen of de aangevoerde reden beantwoordt aan het begrip "wettige reden van verschoning"
waarbij het Hof slechts nagaat of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die op grond
daarvan niet kunnen worden verantwoord (1). (1) Zie concl. OM.
27 februari 2018

P.2017.1074.N

AC nr. ...
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- Ongedaan verzet - Wettige reden van verschoning
Uit de wetsgeschiedenis van artikel 187, § 6, 1°, Wetboek van Strafvordering en de door het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens gegeven uitlegging van artikel 6 EVRM volgt dat het
door artikel 187, § 6, 1°, Wetboek van Strafvordering gehanteerde begrip "wettige reden van
verschoning" die gevallen omvat die geen overmacht uitmaken en waarin de verzetdoende partij
kennis had van de dagvaarding, maar een reden aanvoert waaruit blijkt dat haar afwezigheid niet
was ingegeven door de wens afstand te doen van haar recht om te verschijnen en zich te
verdedigen, noch om zich te onttrekken aan het gerecht; die afstand of die wil zich te onttrekken kan
niet alleen worden afgeleid uit een expliciete beslissing van de verzetdoende partij, maar ook uit het
feit dat die partij zonder redelijke verantwoording niet is komen opdagen op de rechtszitting waarop
zij behoorlijk was opgeroepen en voldoende de gevolgen kan inschatten van de beslissing om
afwezig te blijven (1). (1) Zie concl. OM.
27 februari 2018

P.2017.1074.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Vormen - Arresten bij verstek gewezen door het hof van assisen - Motiverend arrest
en veroordelend arrest - Betekening enkel geschied aan het openbaar ministerie - Geldigheid
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
7 maart 2018

P.2017.1257.F

AC nr. ...

- Ongedaan verzet - Wetgeving - Doel
Uit de wetsgeschiedenis van artikel 187, § 6, 1°, Wetboek van Strafvordering blijkt dat de wetgever
de misbruiken van de verzetsprocedure heeft willen tegengaan door een beperking van de
mogelijkheid om tegen een verstekbeslissing verzet aan te tekenen, zonder daarbij afbreuk te doen
aan het recht van de partijen om te worden gehoord als onderdeel van het recht op een eerlijk
proces, en aan de vereisten die ter zake worden gesteld door het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens (1). (1) Zie concl. OM.
27 februari 2018

P.2017.1074.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Ongedaan verklaard verzet - Voorwaarde - Kennis van de dagvaardig - Bewijslast
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Ongedaan verklaard verzet - Voorwaarde - Wettige reden van verschoning Onmogelijkheid om persoonlijk te verschijnen - Gevolg - Omstandigheden te wijten aan de
beklaagde - Verplichting de nodige stappen te ondernemen om zich door een raadsman te doen
vertegenwoordigen
Wanneer de beklaagde door eigen toedoen in de onmogelijkheid verkeert om, voor onbepaalde
duur, zijn proces persoonlijk bij te wonen, omdat hij met name in het buitenland is opgesloten,
hebben noch de artikelen 6.1 en 6.3, b en c EVRM, noch artikel 14.3, b IVBPR, noch de algemene
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en houdende het recht van verdediging als
draagwijdte of tot gevolg dat de rechter verplicht wordt het proces op te schorten tot de betrokkene
opnieuw in staat zal zijn persoonlijk te verschijnen, en verbieden hem evenmin te oordelen dat de
beklaagde, gelet op de aan hemzelf te wijten omstandigheden, zelf de nodige stappen had moeten
ondernemen om zich door een raadsman naar eigen keuze of door een andere verdediger te doen
vertegenwoordigen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 196.
- Artt. 182 tot 185 en 187, § 6 Wetboek van Strafvordering
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- Art. 14.3, b) Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19
december 1966
- Artt. 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Vormen - Arresten bij verstek gewezen door het hof van assisen - Motiverend arrest
en veroordelend arrest - Betekening enkel geschied aan het openbaar ministerie - Geldigheid
Uit de artikelen 187, §2, eerste lid, 356, tweede lid, en 357 Wetboek van Strafvordering volgt dat het
verzet van de bij verstek veroordeelde beschuldigde niet hoeft betekend te worden aan de personen
die geen partij zijn in de beslissing die hij wil aanvechten en dat het rechtsmiddel tegen de beslissing
op de strafvordering openstaat na enkel de betekening aan het openbaar ministerie (1). (1) Zie concl.
OM in Pas. 2018, nr. 157.
- Artt. 187, § 2, eerste lid, 356, tweede lid, en 357 Wetboek van Strafvordering
7 maart 2018

P.2017.1257.F

AC nr. ...

- Ongedaan verzet - Aanvoering van wettige reden van verschoning
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.

27 februari 2018

P.2017.1074.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Ongedaan verklaard verzet - Voorwaarde - Kennis van de dagvaardig - Beoordeling
door de rechter - Toezicht door het Hof
De feitenrechter stelt onaantastbaar de omstandigheden vast waarop hij zijn beslissing steunt,
terwijl het Hof nagaat of hij daaruit wettig heeft kunnen afleiden dat de eiser in verzet kennis heeft
gehad van de dagvaarding om te verschijnen in het geding dat met een verstekbeslissing werd
afgesloten (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 196.
- Art. 187, § 6, 1° Wetboek van Strafvordering
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

- Ongedaanverklaring - Hoger beroep
Artikel 187, § 9, Wetboek van Strafvordering houdt in dat het hoger beroep tegen een vonnis waarbij
het verzet ongedaan wordt verklaard, van rechtswege het geschil in zijn geheel ter beoordeling
voorlegt aan de appelrechter, met als enige beperking de relatieve werking van het verzet; hieruit
volgt dat artikel 204 Wetboek van Strafvordering geen toepassing vindt in zoverre het hoger beroep
het bij het verstekvonnis beoordeelde geschil beoogt, zodat de appellant niet moet preciseren welke
zijn grieven zijn tegen dat vonnis zoals in dat artikel bepaald.
27 februari 2018

P.2017.0618.N

AC nr. ...

- Strafzaken - betekening verstekvonnis - Aangestelde
Er is sprake van een aangestelde in de zin van de bepalingen van artikelen 34 en 35, eerste en
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek vanaf het ogenblik dat er een verhouding bestaat tussen de
bestemmeling van het exploot en de persoon die het afschrift ervan in ontvangst neemt, die van die
aard is dat men redelijkerwijze kan veronderstellen dat deze het afschrift aan de bestemmeling zal
overhandigen (1). (1) Cass. 2 mei 2017, AR P.16.0702.N, AC 2017, nr. 301.

10 april 2018

P.2017.0779.N

AC nr. ...
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- Ongedaanverklaring
Conclusie van advocaat-generaal Decreus.

13 maart 2018

P.2017.0365.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Ongedaan verklaard verzet - Voorwaarde - Wettige reden van verschoning Onmogelijkheid om persoonlijk te verschijnen - Gevolg - Omstandigheden te wijten aan de
beklaagde - Verplichting de nodige stappen te ondernemen om zich door een raadsman te doen
vertegenwoordigen
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

- Ongedaanverklaring - Bevoegdheid rechter - Onderzoek verjaring - Bestaanbaarheid
Wanneer het verzet ongedaan wordt verklaard omdat de eiser in verzet niet op de wettig
vastgestelde rechtszitting verschijnt, kan de rechter niet onderzoeken of de verjaring was ingetreden
op het ogenblik van de uitspraak van de verstekbeslissing, dan wel of dat het geval zou zijn geweest
zo het verzet niet ongedaan was verklaard (1). (1) Zie concl. OM.

13 maart 2018

P.2017.0365.N

AC nr. ...

- Ongedaanverklaring
Artikel 187, § 6, 2°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat indien de eiser op verzet nogmaals
verstek laat gaan bij zijn verzet in alle gevallen en ongeacht de redenen voor de opeenvolgende
verstekken en zelfs indien het verzet reeds ontvankelijk werd verklaard, het verzet als ongedaan
wordt beschouwd; artikel 6 EVRM belet niet dat de appelrechter, behoudens het geval van
overmacht, op grond van artikel 187, § 6, 2°, Wetboek van Strafvordering een verzet ongedaan
verklaart indien blijkt dat de verzetdoende partij kennis had van de rechtszitting waarop het verzet
zou worden behandeld en op die rechtszitting afwezig blijft want de onmogelijkheid om verweer te
voeren is dan geheel toe te schrijven aan de verzetdoende partij (1). (1) Zie concl. OM.
13 maart 2018

P.2017.0365.N

AC nr. ...

- Strafzaken - Ongedaan verklaard verzet - Voorwaarde - Kennis van de dagvaardig - Bewijslast
Overeenkomstig artikel 187, §6, 1°, Wetboek van Strafvordering moet, opdat het verzet als
ongedaan kan worden beschouwd, allereerst vaststaan dat de eiser in verzet kennis heeft gehad van
de dagvaarding in de procedure waarin hij verstek heeft laten gaan; het staat aan de vervolgende
partij of aan de burgerlijke partij om dat bewijs te leveren, op de beklaagde rust dienaangaande
geen enkele bewijslast (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 196.
- Art. 187, § 6, 1° Wetboek van Strafvordering
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

- Strafzaken - Ongedaan verklaard verzet - Voorwaarde - Kennis van de dagvaardig - Beoordeling
door de rechter - Toezicht door het Hof
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...
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VONNISSEN EN ARRESTEN
STRAFZAKEN
Strafzaken - Algemeen - Neerlegging van conclusie - Laattijdige neerlegging - Misbruik van
rechtspleging - Ontstentenis van een conclusiekalender
De rechter kan een laattijdig neergelegde conclusie uit het debat weren door ze als misbruik van
rechtspleging aan te merken, op grond dat ze een goede rechtsbedeling verhindert, de rechten van
de tegenpartij op onrechtmatige wijze benadeelt en het recht op een eerlijke behandeling van de
zaak in het gedrang brengt (1); de omstandigheid dat geen enkele conclusiekalender werd
vastgesteld, belet de rechter niet om misbruik van rechtspleging vast te stellen wegens laattijdigheid
van de conclusie. (1) Cass. 29 april 2015, AR P.15.0002.F, AC 2015, nr. 282.
28 november 2018

P.2018.0104.F

AC nr. ...

Strafzaken - Strafvordering - Persoonlijke verschijning van de beklaagde - Onmogelijkheid om
persoonlijk te verschijnen - Gevolg - Verplichting de nodige stappen te ondernemen om zich door
een raadsman te doen vertegenwoordigen - Recht op een eerlijk proces
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

Strafzaken - Strafvordering - Persoonlijke verschijning van de beklaagde - Onmogelijkheid om
persoonlijk te verschijnen - Gevolg - Verplichting de nodige stappen te ondernemen om zich door
een raadsman te doen vertegenwoordigen - Recht op een eerlijk proces
Wanneer de beklaagde door eigen toedoen in de onmogelijkheid verkeert om, voor onbepaalde
duur, zijn proces persoonlijk bij te wonen, omdat hij met name in het buitenland is opgesloten,
hebben noch de artikelen 6.1 en 6.3, b en c EVRM, noch artikel 14.3, b IVBPR, noch de algemene
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en houdende het recht van verdediging als
draagwijdte of tot gevolg dat de rechter verplicht wordt het proces op te schorten tot de betrokkene
opnieuw in staat zal zijn persoonlijk te verschijnen, en verbieden hem evenmin te oordelen dat de
beklaagde, gelet op de aan hemzelf te wijten omstandigheden, zelf de nodige stappen had moeten
ondernemen om zich door een raadsman naar eigen keuze of door een andere verdediger te doen
vertegenwoordigen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 196.
- Artt. 182 tot 185 en 187, § 6 Wetboek van Strafvordering
- Art. 14.3, b) Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19
december 1966
- Artt. 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden
21 maart 2018

P.2017.1062.F

AC nr. ...

Strafzaken - Allerlei - Conclusie - Neerlegging ter griffie - Voorwaarde
Behoudens in het geval van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, kan een partij
haar conclusie enkel neerleggen ter griffie van het strafgerecht, desgevallend per e-deposit, wanneer
de rechter conclusietermijnen heeft bepaald op grond van artikel 152 Wetboek van Strafvordering.

10 april 2018

P.2018.0061.N

AC nr. ...

Strafzaken - Allerlei - Conclusie
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In strafzaken moet de conclusie in de regel blijken uit een geschrift dat, ongeacht zijn benaming of
vorm, tijdens het debat ter rechtszitting door een partij of zijn advocaat aan de rechter wordt
voorgelegd, waarvan regelmatig is vastgesteld dat de rechter kennis ervan heeft genomen en waarin
middelen tot staving van een eis, verweer of exceptie zijn aangevoerd; bijgevolg is het geschrift
uitgaande van een partij of haar advocaat dat, ook al bevat het dergelijke middelen, niet tijdens het
debat aan de rechter is voorgelegd maar aan de griffie is overgemaakt, zonder dat uit de stukken van
de rechtspleging blijkt dat het andermaal ter rechtszitting is neergelegd of dat de eiser zijn middelen
mondeling heeft aangevoerd, in de regel geen schriftelijke conclusie waarmee de rechter rekening
moet houden (1). (1) Cass. 21 november 2017, AR P.17.0777.N, AC 2017, nr. 663.

10 april 2018

P.2018.0061.N

AC nr. ...

VOORLOPIGE HECHTENIS
BEVEL TOT AANHOUDING
Bevel tot aanhouding - Bevel tot aanhouding bij verstek - Europees aanhoudingsbevel Verschillende feiten - Verschillende omschrijving - Regelmatigheid
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
7 maart 2018

P.2018.0228.F

AC nr. ...

Bevel tot aanhouding - Huis van arrest - Gebruik van talen in bestuurszaken
De onderzoeksrechter is niet bevoegd voor de interne administratieve rechtspositie van een
aangehouden verdachte; artikel 41 Taalwet Bestuurszaken is dan ook niet van toepassing op de
onderzoeksrechter die een bevel tot aanhouding uitvaardigt.
- Art. 41, § 1 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij KB 18 juli 1966
11 april 2018

P.2018.0372.F

AC nr. ...

Bevel tot aanhouding - Tenuitvoerlegging - Huis van arrest - Motivering
Uit artikel 19, §3, Voorlopige Hechteniswet volgt niet dat het bevel tot aanhouding slechts ten
uitvoer kan worden gelegd in het huis van arrest van de plaats waar het onderzoek wordt gedaan of
van het arrondissement waar de verdachte is gevonden en evenmin dat de onderzoeksrechter,
wanneer hij de tenuitvoerlegging in een ander huis van arrest beveelt, zijn beslissing dienaangaande
bijzonder met redenen moet omkleden.
- Art. 19, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
11 april 2018

P.2018.0372.F

AC nr. ...

Bevel tot aanhouding - Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van
discriminatie - Toepasselijkheid
De beslissingen inzake voorlopige hechtenis houden geen verband met het toepassingsgebied van de
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.
- zoals van toepassing vóór de wijziging door de Wet 10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake de heling
en inbeslagneming
11 april 2018

P.2018.0372.F

AC nr. ...

Bevel tot aanhouding - Bevel tot aanhouding bij verstek - Europees aanhoudingsbevel Verschillende feiten - Verschillende omschrijving - Regelmatigheid
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Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksrechter om in het Europees
aanhoudingsbevel de feiten aan te vullen die hij in het bevel tot aanhouding bij verstek heeft
bedoeld en verplicht hem evenmin om in dezelfde bewoordingen de feiten te omschrijven die in het
Europees aanhoudingsbevel en in het nationaal bevel tot aanhouding zijn bedoeld (1). (1) Zie concl.
OM in Pas. 2018, nr. 160.
- Art. 34 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
- Art. 2, § 4 Wet 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel
7 maart 2018

P.2018.0228.F

AC nr. ...

HANDHAVING
Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft Handhaving voor een duur van twee maanden i.p.v. een maand - Vernietiging - Omvang Vernietiging zonder verwijzing
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, met schending van artikel 30, §4, Voorlopige
Hechteniswet, de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde voor een duur van twee
maanden handhaaft, terwijl die titel van vrijheidsbeneming slechts voor een maand kon gelden,
vernietigt het Hof het arrest zonder verwijzing, in zoverre het de voorlopige hechtenis handhaaft
voor een duur van meer dan een maand.
- Art. 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
7 maart 2018

P.2018.0227.F

AC nr. ...

Handhaving - Terechtzitting - Verdachte die noch in persoon, noch in de persoon van een advocaat
verschijnt - Afwezigheid niet aan hun persoonlijk toedoen te wijten - Uitspraak bij afwezigheid Geen miskenning van het recht van verdediging
Artikel 23, 2°, Voorlopige Hechteniswet dat onder meer bepaalt dat de verdachte persoonlijk of in de
persoon van een advocaat verschijnt en dat indien hij of zijn advocaat niet verschijnt, uitspraak
gedaan wordt in hun afwezigheid, geldt ook wanneer de afwezigheid van de inverdenkinggestelde
en zijn raadsman niet aan hun persoonlijk toedoen te wijten is en brengt met zich mee dat het recht
van verdediging van de inverdenkinggestelde niet is miskend wanneer de rechtspleging regelmatig
verloopt voor de kamer van inbeschuldigingstelling die in hoger beroep uitspraak doet over de
handhaving van de voorlopige hechtenis (1). (1) Zie: Cass. 7 mei 2003, AR P.03.0607.F, AC 2003, nr.
279.
- Art. 23, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
13 maart 2018

P.2018.0229.N

AC nr. ...

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING
- Herroeping
Conclusie « in hoofdzaak » van advocaat-general Nolet de Brauwere.
18 april 2018

P.2018.0383.F

AC nr. ...

- Herroeping - Termijn alvorens een nieuw verzoek te kunnen indienen
Het nieuw verzoek, bedoeld in artikel 68, §5, derde lid, Wet Strafuitvoering, is het verzoek tot het
verkrijgen van een strafuitvoeringsmodaliteit met hetzelfde voorwerp als die van de herroepen
modaliteit (1). (1) Zie concl. "in hoofdzaak" OM in Pas. 2018, nr. 249.
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- Art. 68, § 5, derde lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
18 april 2018

P.2018.0383.F

AC nr. ...

- Herroeping
De in artikel 68 Wet Strafuitvoering bepaalde termijnen zijn ordetermijnen en zijn niet op straffe van
nietigheid voorgeschreven (1). (1) Zie concl. "in hoofdzaak" OM in Pas. 2018, nr. 249.
- Art. 68 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
18 april 2018

P.2018.0383.F

AC nr. ...

- Herroeping - Termijn alvorens een nieuw verzoek te kunnen indienen
Conclusie « in hoofdzaak » van advocaat-general Nolet de Brauwere.
18 april 2018

P.2018.0383.F

AC nr. ...

VREEMDELINGEN
- Bevel om het grondgebied te verlaten - Vrijheidsberoving ter waarborging van uitvoering van
het bevel - Onderzoek schending artikel 3 EVRM
Het staat aan de bevoegde overheid die een door de Vreemdelingenwet bedoelde maatregel van
vrijheidsberoving neemt ter waarborging van de uitvoering van een bevel om het grondgebied te
verlaten, te onderzoeken of er een risico bestaat dat de tenuitvoerlegging ervan aanleiding kan
geven tot een schending van artikel 3 EVRM; zij dient in de regel dit risico slechts te beoordelen
indien de vreemdeling aanvoert dat hij na zijn verwijdering het voorwerp zal uitmaken van foltering
of van een onmenselijke of vernederende behandeling en het staat in de regel aan de vreemdeling
die het bestaan van dit risico inroept om zijn bewering op dit punt enigszins aannemelijk te maken
met feitelijke gegevens (1). (1) Zie Cass. 3 januari 2018, AR P.17.1202.F, AC 2018, nr. 4.
- Art. 72, tweede lid Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
10 april 2018

P.2018.0348.N

AC nr. ...

- Administratieve vasthouding - Nieuwe titel - Autonome titel - Wegvallen
Wanneer de toestand van de vreemdeling wijzigt doordat zich omstandigheden voordoen die een
nieuwe beslissing tot vasthouding verantwoorden, vervangt die beslissing, die een autonome titel
van vrijheidsberoving uitmaakt, de voorgaande beslissing; indien de rechtshandeling, door het
wegvallen of de wijziging van de feitelijke of juridische omstandigheden haar rechtsgrond verliest,
verdwijnt ze uit het rechtsverkeer (1). (1) Daarentegen "plaatst de intrekking van een maatregel tot
wederopsluiting de vreemdeling opnieuw in de toestand waarin hij zich vóór die akte bevond,
waarvan de intrekking de vorige jegens hem verleende hechtenistitel heeft doen herleven" (Cass. 20
december 2017, AR P.17.1208.F, AC 2017, nr. 725, en verwijzingen in noot). Het OM heeft van zijn
kant geconcludeerd dat het eerste (niet gepubliceerde) middel, dat miskenning van de bewijskracht
van akten aanvoert, gegrond was.
- Artt. 27, § 1, en 74-6, § 1bis Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
11 april 2018

P.2018.0257.F

AC nr. ...
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- Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Vrijheidsberovende maatregel - Beroep bij de
rechterlijke macht - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep Repatriëring van de vreemdeling - Cassatieberoep zonder bestaansreden - Recht op een
daadwerkelijk rechtsmiddel
De vraag of de vreemdeling over een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 13 EVRM
beschikt, moet worden onderzocht in het licht van de rechtspleging in haar geheel, die door het
intern recht wordt geregeld; een schending van de artikelen 5.4, 13 en 14 EVRM kan niet worden
afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de artikelen 71 tot 74 Vreemdelingenwet de
rechtsmiddelen waarin zij voorzien, slechts instellen voor de maatregelen die tegen de vreemdeling
zijn gericht.
- Artt. 71 tot 74 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen
28 november 2018

P.2018.1154.F

AC nr. ...

- Administratieve vasthouding - Voorwaarden - Gezins- en familieleven en gezondheidstoestand
van de betrokken vreemdeling
Artikel 74/13 Vreemdelingenwet (1), dat betrekking heeft op het nemen van een beslissing tot
verwijdering, vereist dat de minister of zijn gemachtigde daarbij rekening houdt met het hoger
belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken
vreemdeling; noch artikel 8 Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni
2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming,
noch artikel 74/6, §1bis, Vreemdelingenwet, dat die richtlijn omzet in Belgisch recht, zoals van kracht
ten tijde van de administratieve beslissing (2), bepalen evenwel dat de overheid, die beslist om een
vreemdeling in een welbepaalde plaats vast te houden, tijdens het onderzoek van zijn verzoek om
internationale bescherming, de omstandigheden met betrekking tot zijn gezins- en familieleven in
aanmerking moet nemen (3). (1) Dat de omzetting verzekert van artikel 5 Richtlijn 2008/115/EG
"terugkeerrichtlijn", zoals vastgesteld in het middel, dat schending aanvoert van artikel 8 EVRM. (2)
Dit is vóór de vervanging ervan door artikel 57 wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet
van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde categorieën van
vreemdelingen, in werking getreden op 22 maart 2018, hetzij 8 dagen ná de uitspraak van het
bestreden arrest. (3) De appelrechters hebben dus ten onrechte verwezen naar het arrest van 5 april
2017, dat betrekking had op het toezicht op een maatregel tot verwijdering van het grondgebied en
een daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving (Cass. 5 april 2017, AR P.17.0318.F, AC 2017,
nr. 249).(M.N.B.)
- Art. 8 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
- Art. 5 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over
gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen
die illegaal op hun grondgebied verblijven
- Art. 8 Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen
voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking)
- Artt. 74/6, § 1bis, en 74/13 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
11 april 2018

P.2018.0326.F

AC nr. ...

- Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Vrijheidsberovende maatregel - Beroep bij de
rechterlijke macht - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep Repatriëring van de vreemdeling - Cassatieberoep zonder bestaansreden
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Wanneer een cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest dat uitspraak doet over de
vrijheidsberoving van een vreemdeling met toepassing van artikel 74/6, §1, eerste lid, 2°,
Vreemdelingenwet, doelloos is geworden ingevolge de repatriëring van die vreemdeling, heeft de
omstandigheid dat de vernietiging van het arrest voor die vreemdeling een belang kan uitmaken in
het kader van een aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat wegens onwettige opsluiting, niet tot
gevolg dat aan het cassatieberoep opnieuw voorwerp wordt verleend.
- Artt. 71 tot 74 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen
28 november 2018

P.2018.1154.F

AC nr. ...

WEGVERKEER
WEGVERKEERSWET
Wetsbepalingen - Art. 50 - Tijdelijke immobilisering van het voertuig - Niet gevorderd voor de
eerste rechter - Niet bevolen door de eerste rechter - Tijdelijke immobilisering bevolen door de
appelrechter
De omstandigheid dat het openbaar ministerie de toepassing van artikel 50, § 1, Wegverkeerswet
niet heeft gevorderd voor de eerste rechter en de eerste rechter daarvan geen toepassing heeft
gemaakt, belet niet dat, indien aan de voorwaarden daartoe is voldaan, de appelrechter dit doet al
dan niet op vordering van het openbaar ministerie indien het openbaar ministerie hoger beroep
aantekent tegen de beslissing over de strafmaat.
- Artt. 202, 5°, 203, § 1, en 204, eerste lid Wetboek van Strafvordering
13 maart 2018

P.2017.0695.N

AC nr. ...

Wetsbepalingen - Art. 60 - Alcoholintoxicatie - Afname van ademtest of ademanalyse - Bijstand
raadsman
Noch uit artikel 6 EVRM noch uit artikel 47bis Wetboek van Strafvordering volgt dat het afnemen van
een ademtest of een ademanalyse slechts mag gebeuren met de bijstand van een raadsman.

27 februari 2018

P.2017.0606.N

AC nr. ...

Wetsbepalingen - Art. 59 - Rijden in staat van alcoholintoxicatie - Ademanalyse - Resultaat
Wanneer het verschil tussen twee van de door de drie, met toepassing van artikel 59, §3, eerste lid,
Wegverkeerswet verkregen ademanalyses, niet meer bedraagt dan de door de Koning bepaalde
nauwkeurigheidsvoorschriften, wordt het voor de betrokkene laagste resultaat in aanmerking
genomen en dient geen bloedmonster te worden genomen.
- Art. 26 KB 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen
- Art. 59, § 3 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart
1968
18 april 2018

P.2018.0057.F

AC nr. ...
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