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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST

SCHADE

Het bestreden vonnis dat erkent dat die schade blijvend is en uit zijn redenen die betrekking hebben 
op het bestaan en de aard van de schade maar niet op de raming ervan, afleidt dat de 
huishoudelijke schade van de eiser, ook al is die blijvend, noch de bestendigheid, noch de 
periodiciteit vertoont die de kapitalisatie impliceert, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om 
die schade op forfaitaire wijze te vergoeden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 247.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Ramingswijze - Blijvende 
huishoudelijke schade

25 april 2019 C.2018.0569.F AC nr. ...25 april 2019

- Artt. 1382-1383 Burgerlijk Wetboek

Het bestreden vonnis dat erkent dat die schade blijvend is en uit zijn redenen die betrekking hebben 
op het bestaan en de aard van de schade maar niet op de raming ervan, afleidt dat de economische 
schade van de eiser, ook al is die blijvend, noch de bestendigheid, noch de periodiciteit vertoont die 
de kapitalisatie impliceert, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om die schade op forfaitaire 
wijze te vergoeden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 247.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Ramingswijze - Blijvende 
economische schade

25 april 2019 C.2018.0569.F AC nr. ...25 april 2019

- Artt. 1382-1383 Burgerlijk Wetboek

Het bestreden vonnis dat erkent dat die schade blijvend is en uit zijn redenen die betrekking hebben 
op het bestaan en de aard van de schade maar niet op de raming ervan, afleidt dat de morele 
schade van de eiser, ook al is die blijvend, noch de bestendigheid, noch de periodiciteit vertoont die 
de kapitalisatie impliceert, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om die schade op forfaitaire 
wijze te vergoeden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 247.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Ramingswijze - Blijvende 
morele schade

25 april 2019 C.2018.0569.F AC nr. ...25 april 2019

- Artt. 1382-1383 Burgerlijk Wetboek

De rechter kan de schade naar billijkheid ramen op voorwaarde dat hij de redenen opgeeft waarom 
hij de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan toestaan en hij daarenboven de 
onmogelijkheid vaststelt om de schade anders te bepalen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 247.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Ramingswijze - Blijvende 
morele schade - Raming naar billijkheid

25 april 2019 C.2018.0569.F AC nr. ...25 april 2019

- Artt. 1382-1383 Burgerlijk Wetboek

De rechter raamt in concreto het nadeel dat door een onrechtmatige daad is ontstaan (1). (1) Zie 
concl. OM in Pas. 2018, nr. 247.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Ramingswijze - Beginselen

- Artt. 1382-1383 Burgerlijk Wetboek
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25 april 2019 C.2018.0569.F AC nr. ...25 april 2019

Hij die schade door zijn daad of door zaken die hij onder zijn bewaring heeft heeft veroorzaakt, is 
verplicht die schade te vergoeden en de getroffene heeft recht op het volledige herstel van het 
nadeel dat hij heeft ondergaan (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 247.

Schade - Begrip - Vormen - Begrip - Herstel - Voorwerp

25 april 2019 C.2018.0569.F AC nr. ...25 april 2019

- Artt. 1382-1383 Burgerlijk Wetboek

ADVOCAAT

De door de eiser voorgestelde prejudiciële vraag laakt niet het onderscheid tussen advocaten die, 
terwijl ze in dezelfde situatie verkeren, aan verschillende regels zijn onderworpen, maar tussen 
advocaten die, terwijl ze in verschillende situaties verkeren, onderworpen zijn aan verschillende 
regels die, zonder onderscheid, van toepassing zijn op alle advocaten die in dezelfde situatie 
verkeren, omdat de enen onderworpen zijn aan de maatregel dat ze het paleis niet mogen betreden 
en de anderen aan een andere bewarende maatregel, ongeacht de draagwijdte, omvang of 
vormvereisten ervan, waarbij het feit dat alle maatregelen conform de deontologie zijn, namelijk 
dat zij de beginselen waarborgen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die inherent zijn 
aan de uitoefening van het beroep van advocaat en de uitoefening van dat beroep raken, en dus de 
economische situatie van de advocaat, dat onderscheid niet kan opheffen zodat ze niet aan het 
Grondwettelijk Hof hoeft te worden gesteld (1). (1) Zie Cass. 30 maart 2018, AR C.16.0420.F, AC 
2018, nr. 215. 

 - Tuchtzaken - Onderscheid tussen advocaten - Advocaten die het paleis niet mogen betreden - 
Advocaten onderworpen aan andere bewarende maatregelen - Prejudiciële vraag - 
Grondwettelijk Hof

25 april 2019 D.2018.0014.F AC nr. ...25 april 2019

- Art. 26, §§ 1 en 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989

Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 7 van de wet van 21 april 
2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van 
een advocaat, is enkel toepasselijk op de zaken die op 1 januari 2008 hangende zijn; met hangende 
zaken worden de zaken bedoeld waarover, bij de inwerkingtreding van die nieuwe wet, in eerste 
aanleg of in hoger beroep nog uitspraak moet worden gedaan (1). (1) Cass. 22 april 2013, AR 
S.12.0117.F, AC 2013, nr. 249 met concl. van advocaat-generaal Genicot in Pas. 2013, n° 249; zie 
Cass. 15 september 2014, AR C.13.0017.N, AC 2014, nr. 520 met concl. van advocaat-generaal 
Vanderlinden.  

 - Gerechtskosten - Burgerlijke zaken - Rechtsplegingsvergoeding - Erelonen en kosten - 
Verhaalbaarheid - Wet 21 april 2007 - Werking in de tijd - Criterium - Hangende zaken

20 december 2018 F.2017.0114.F AC nr. ...20 december 2018

- Art. 14 Wet 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de 
bijstand van een advocaat

ARBEIDSOVEREENKOMST

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Uitzendarbeidswet - 
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Uit de wetsbepaling van artikel 31, §1, eerste tot vierde lid, Uitzendarbeidswet 1987, volgt dat 
indien er geen geschreven overeenkomst bestaat tussen een werkgever en een derde aan wie de 
eerstgenoemde werknemers ter beschikking stelt, of indien in die overeenkomst niet gedetailleerd 
is bepaald welke instructies precies door de derde kunnen worden gegeven aan die werknemers, of 
dat dit instructierecht van de derde het werkgeversgezag van de werkgever op enige wijze uitholt 
dan wel dat de feitelijke uitvoering van deze overeenkomst tussen de derde en de werkgever niet 
volledig overeenstemt met de uitdrukkelijke bepalingen van voormelde geschreven overeenkomst, 
eender welke instructie andere dan deze bedoeld tot het naleven door deze derde van de 
verplichtingen die op hem rusten inzake het welzijn op het werk, de uitoefening uitmaakt van enig 
gedeelte van het werkgeversgezag door de derde.  

Gezagsuitoefening - Draagwijdte

25 september 2018 P.2018.0150.N AC nr. ...25 september 2018

EINDE

Artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten voert een regel in 
voor de berekening van het loon en van de voordelen waarop de werknemer recht heeft op het 
ogenblik van het ontslag, wanneer die voordelen en dat loon veranderlijk zijn; die regel heeft niet 
tot gevolg dat elk veranderlijk voordeel of loon dat werd betaald in de twaalf maanden voorafgaand 
aan het ontslag, een op het ogenblik van het ontslag lopend loon of voordeel vormt; wanneer er 
voor een voorgaand jaar een bonus werd toegekend en een beding van de arbeidsovereenkomst 
bepaalt dat een dergelijke toekenning geen recht op een bonus voor de daaropvolgende jaren doet 
ontstaan, kan de rechter, naargelang de omstandigheden, oordelen dat de werknemer geen recht 
had op een bonus op het ogenblik van het ontslag, ook al heeft de werkgever zijn beslissing om voor 
het lopende jaar geen bonus toe te kennen niet vóór het ontslag ter kennis gebracht. 

Einde - Opzeggingsvergoeding - Opzeggingsvergoeding - Berekeningsgrondslag - Veranderlijk 
loon of veranderlijke voordelen - Bonus - Inaanmerkingneming

6 mei 2019 S.2017.0085.F AC nr. ...6 mei 2019

- Art. 39, § 1, eerste, tweede en derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

ARBITRAGE

De in het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vorderingen vallen onder de 
territoriale bevoegdheid van de rechter wiens zetel die is van het hof van beroep met in zijn 
rechtsgebied de plaats waar de arbitrage is bepaald.

 - Uitvoerbaarverklaring - Territoriale bevoegdheid - Zetel van het rechtsgebied van het hof van 
beroep

21 maart 2019 C.2019.0063.F AC nr. ...21 maart 2019

- Art. 1680, §§5 en 6 Gerechtelijk Wetboek

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)

 - Orde van architecten - Opdracht - Vordering in rechte - Rechtsvordering - Belang - Verdediging 
van de gemeenschappelijke beroepsbelangen
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Aangezien de wetgever de Orde van architecten niet enkel heeft opgedragen om de regels van de 
plichtenleer te bepalen en ze te doen naleven, maar ook om de architecten te verdedigen tegen 
elke inbreuk op de wetten en reglementen tot bescherming van hun titel en van hun beroep, heeft 
hij haar, in afwijking van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, via haar nationale raad de mogelijkheid 
willen bieden om een vordering voor de rechter in te stellen die strekt tot verdediging van de 
gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 209.

4 april 2019 C.2015.0177.F AC nr. ...4 april 2019

- Art. 38 Wet 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

BELASTING

Als de onteigeningsvergoeding wegens de meerwaarde die eruit voortvloeit belast moet worden, 
dient ze met die belasting te worden vermeerderd (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 244.

 - Billijke onteigeningsvergoeding - Belasting

25 april 2019 C.2017.0682.F AC nr. ...25 april 2019

- Art. 47, § 1, eerste lid, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 16 De gecoördineerde Grondwet 1994

BELEGGINGEN

De omstandigheid dat een emittent van financiële instrumenten voorkennis die op hem betrekking 
heeft niet mededeelt, een schending van artikel 10 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het 
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten vormt, sluit niet uit dat de rechter het 
onjuiste of misleidende karakter van informatie kan afleiden uit het verzwijgen, door die emittent, 
van gegevens die licht op die informatie kunnen werpen. 

 - Financiële instrumenten - Emissie - Emittent - Voorkennis die op hem betrekking heeft - 
Mededeling - Geen mededeling

13 december 2018 C.2016.0224.F AC nr. ...13 december 2018

- Art. 10 Wet 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

BERUSTING

Uit de omstandigheid dat het beroepen vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad was, heeft het 
bestreden vonnis niet kunnen afleiden dat de eiser, doordat hij die betaling ten gevolge van de 
betekening van het bevel heeft verricht, in het beroepen vonnis heeft berust.

 - Beroepen vonnis - Geen tenuitvoerlegging bij voorraad - Betekening van het bevel - Betaling

13 december 2018 C.2018.0183.F AC nr. ...13 december 2018

- Art. 1045, derde lid Gerechtelijk Wetboek

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ

INTERNERING
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De rechter oordeelt onaantastbaar of het gepleegde feit de fysieke of psychische integriteit van 
derden aantast of bedreigt zoals bedoeld in artikel 9, §1, Interneringswet; 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.  

Internering - Aantasting of bedreiging van de fysieke op psychische integriteit van derden - 
Inbreuken op de drugswetgeving - Beoordeling door de feitenrechter - Draagwijdte

25 september 2018 P.2018.0343.N AC nr. ...25 september 2018

BESLAG

ALGEMEEN

De uitoefening van procesrechten is niet onbeperkt, maar vindt zijn grenzen in het algemeen 
rechtsbeginsel van het verbod op rechtsmisbruik(1); ook het beslagrecht kan abusief zijn indien het 
wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk de perken te buiten gaat van de uitoefening van dat 
recht door een normaal zorgvuldige persoon; dit is meer bepaald het geval wanneer het wordt 
uitgeoefend voor doeleinden die geen verband houden met deze waarvoor het recht wordt 
verleend. (1) Cass. 26 oktober 2017, AR C.16.0393.N, AC 2017, nr. 598. 

Algemeen - Verbod op rechtsmisbruik - Toepassing

28 september 2018 C.2018.0058.N AC nr. ...28 september 2018

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING

De rechter die oordeelt dat een vennootschap, die op het ogenblik van de dagvaarding in 
revindicatie niet meer bestond als rechtspersoon, zich vereenzelvigt met haar achterman, kan naar 
recht oordelen dat deze in de revindicatievordering als de in het ongelijk gestelde partij dient te 
worden verwezen in de gedingkosten.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Revindicatie - Gerechtskosten - In het ongelijk gestelde partij - 
Toepassing - Rechtspersoon - Achterman - Vereenzelviging

28 september 2018 C.2018.0044.N AC nr. ...28 september 2018

- Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN

ALGEMEEN

Met het uitvaardigen van het besluit van 25 oktober 2012 houdende aanwijzing van de ambtenaar 
van de federale overheidsdienst Financiën op wiens kantoor de Staat kan worden gedagvaard en de 
betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan, heeft de minister van Financiën willen 
uitsluiten dat een andere ambtenaar zich zou moeten verbinden omdat hij impliciet door hem werd 
aangewezen (1). (1) Cass. 29 juni 2018, AR F.17.0144.F, AC 2018, nr. 429. 

Algemeen - Belgische Staat - Belastingzaken - Gemachtigd ambtenaar - Exclusieve bevoegdheid

21 maart 2019 F.2018.0115.F AC nr. ...21 maart 2019

- Artt. 42 en 705, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
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Artikel 92, Strafwetboek bepaalt dat correctionele straffen verjaren door verloop van vijf jaren, te 
rekenen van de dagtekening van het arrest of van het in laatste aanleg gewezen vonnis, of te 
rekenen van de dag waarop het in eerste aanleg gewezen vonnis niet meer kan worden bestreden 
bij wege van hoger beroep; de termijn van hoger beroep, die bepalend is voor de aanvang van de 
verjaring van de straf, neemt slechts een aanvang vanaf de rechtsgeldige betekening van de 
veroordeling bij verstek.

Algemeen - Strafzaken - Verstekvonnis - Termijn om hoger beroep aan te tekenen - Rechtsgeldige 
betekening - Draagwijdte

25 september 2018 P.2017.1230.N AC nr. ...25 september 2018

BEVOEGDHEID EN AANLEG

STRAFZAKEN

De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering tot het 
betalen van de ontdoken rechten veronderstelt dat op het ogenblik waarop die rechtsvordering 
aanhangig wordt gemaakt, de door de artikelen 281 en 282 AWDA bedoelde overtredingen, 
fraudes, misdrijven of misdaden regelmatig bij de strafrechter zijn aangebracht en dat de 
belastingschuldige regelmatig bij het proces is betrokken (1). (1) Cass. 24 mei 2016, AR P.15.1559.N, 
AC 2016, nr. 341; Cass. 8 oktober 2013, AR P.12.1043.N, AC 2013, nr. 504; Cass. 14 juni 2005, AR 
P.05.0123.N, AC 2005, nr. 339; Cass. 29 april 2003, AR P.02.1461.N, AC 2003, nr. 269.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Administratie van Douane en 
Accijnzen - Vordering tot betaling van ontdoken rechten - Strafrechter - Bevoegdheid

16 oktober 2018 P.2018.0234.N AC nr. ...16 oktober 2018

BEWIJS

BURGERLIJKE ZAKEN

De bewijskracht van een akte is de eerbiediging van hetgeen daarin schriftelijk is vastgesteld en 
houdt geen verband met de beoordeling van de juistheid of de getrouwheid van de vertaling van 
een akte die in een andere taal dan die van de rechtspleging is opgesteld.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Algemeen - Bewijskracht van de akten - Vertaling van een in een 
andere taal dan die van de rechtspleging opgestelde akte - Juistheid - Getrouwheid - Beoordeling

13 december 2018 C.2016.0224.F AC nr. ...13 december 2018

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

De voorschriften van een bijzonder plan van aanleg dienen te worden beschouwd als een wet in de 
zin van artikel 608 Gerechtelijk Wetboek waarop de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk 
Wetboek niet van toepassing zijn; een cassatiemiddel dat de schending van bewijskracht ervan 
aanvoert is niet ontvankelijk.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Schending - Toepasselijkheid - Ruimtelijke 
ordening - Bijzonder plan van aanleg - Aard - Gevolg - Cassatiemiddel afgeleid uit die schending - 
Ontvankelijkheid

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek
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28 september 2018 C.2018.0081.N AC nr. ...28 september 2018

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 2, § 1, tweede en derde lid Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, 
zoals gewijzigd bij decreet 19 december 1998

De afgifte van de geleende zaak betreft een rechtsfeit waarvan het bewijs kan geleverd worden 
door alle middelen rechtens. 

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Verbruiklening - Afgifte van de geleende zaak

28 september 2018 C.2017.0573.N AC nr. ...28 september 2018

- Art. 1892 Burgerlijk Wetboek

STRAFZAKEN

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in strafzaken 
onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren waarbij de rechter rekening mag houden met alle vermoedens 
van feitelijke aard die hem de innerlijke overtuiging van de schuld van de beklaagde geven; 
zodoende kan de rechter die gelast is met feiten van misbruik van vertrouwen en die als vaststaand 
gegeven aanneemt dat een vennootschap betalingen heeft gedaan die op grond van de gegevens 
van het strafdossier het vervolgde misdrijf ten nadele van die vennootschap lijken op te leveren, van 
de beklaagde die als bestuurder de betalingen heeft uitgevoerd, vragen daarvoor een aannemelijke 
verantwoording te verstrekken bij gebreke waarvan de rechter op grond van een feitelijk 
vermoeden kan oordelen dat die bestuurder de gelden niet in het belang van de vennootschap 
heeft aangewend, maar ze integendeel heeft verduisterd in de zin van artikel 491 Strafwetboek en 
waarbij aldus de rechter het vermoeden van onschuld niet miskent.

Strafzaken - Vermoedens - Misbruik van vertrouwen - Feitelijk vermoeden - Beoordeling

30 oktober 2018 P.2018.0516.N AC nr. ...30 oktober 2018

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN [ZIE: 077 BEWIJS]

De bewijskracht van een akte is de eerbiediging van hetgeen daarin schriftelijk is vastgesteld en 
houdt geen verband met de beoordeling van de juistheid of de getrouwheid van de vertaling van 
een akte die in een andere taal dan die van de rechtspleging is opgesteld.

 - Begrip - Vertaling van een in een andere taal dan die van de rechtspleging opgestelde akte - 
Juistheid en getrouwheid - Beoordeling

13 december 2018 C.2016.0224.F AC nr. ...13 december 2018

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

 - Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Vordering tot schadeloosstelling van de 
burgerlijke partij - Vermogensvoordelen uit het misdrijf verkregen - Verbeurdverklaring per 
equivalent - Onstentenis van toewijzing aan de burgerlijke partij - Gevolg - Later bezwaar van de 
burgerlijke partij
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Wanneer de afloop van de verbeurdverklaring definitief werd beslist door de vermogensvoordelen 
verkregen uit de bewezen geachte tenlasteleggingen van misbruik van vennootschapsgoederen per 
equivalent verbeurd te verklaren terwijl het bedrag ervan niet aan de burgerlijke partij is 
toegewezen, is het hof van beroep, dat uitspraak doet over de civielrechtelijke belangen met 
toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, onbevoegd om die 
beslissing ter discussie te stellen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 168.  

20 maart 2019 P.2017.0730.F AC nr. ...20 maart 2019

- Art. 43bis, derde lid Strafwetboek

De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering tot het 
betalen van de ontdoken rechten veronderstelt dat op het ogenblik waarop die rechtsvordering 
aanhangig wordt gemaakt, de door de artikelen 281 en 282 AWDA bedoelde overtredingen, 
fraudes, misdrijven of misdaden regelmatig bij de strafrechter zijn aangebracht en dat de 
belastingschuldige regelmatig bij het proces is betrokken (1). (1) Cass. 24 mei 2016, AR P.15.1559.N, 
AC 2016, nr. 341; Cass. 8 oktober 2013, AR P.12.1043.N, AC 2013, nr. 504; Cass. 14 juni 2005, AR 
P.05.0123.N, AC 2005, nr. 339; Cass. 29 april 2003, AR P.02.1461.N, AC 2003, nr. 269.

 - Administratie van Douane en Accijnzen - Vordering tot betaling van ontdoken rechten - 
Strafrechter - Bevoegdheid

16 oktober 2018 P.2018.0234.N AC nr. ...16 oktober 2018

Het belang dat voor het instellen van een rechtsvordering is vereist, wordt beoordeeld op het 
ogenblik waarop de vordering wordt ingesteld, ook al is niet vereist dat de eiser op dat ogenblik 
schade heeft geleden; het belang bestaat in elk voordeel dat de klager uit de door hem ingestelde 
vordering kan halen op het ogenblik waarop hij ze instelt, ook al moet de erkenning van zijn recht 
pas bij de uitspraak van het vonnis zijn aangetoond (1). (1) Zie Cass. 4 december 1989, AR 6848, AC 
1989-90, nr. 216.

 - Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheid - 
Belang

5 september 2018 P.2018.0208.F AC nr. ...5 september 2018

- Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek

De toelaatbaarheid van de rechtsvordering om de schending van een ernstig bedreigd recht te 
voorkomen, veronderstelt dat de eiser houder is van het volgens hem bedreigde recht op het 
ogenblik waarop hij het wil doen gelden; dat is niet het geval wanneer de burgerlijke partij, toen 
haar vader nog leefde, op diens vermogen enkel een erfelijke roeping had, afhankelijk van het 
bestaan van een eventueel actief op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap (1). (1) 
Zie Cass. 4 december 1989, AR 6848, AC 1989-90, nr. 216.

 - Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheid - 
Belang - Ernstig bedreigd recht - Begrip - Erfelijke roeping

5 september 2018 P.2018.0208.F AC nr. ...5 september 2018

- Art. 18, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

 - Vordering op grond van de schulden die na het faillissement onbetaald zijn gebleven - 
Voorwerp van de vordering - Wijziging van de vordering - Begrip - Wijziging van de kwalificatie 
van de schade - Invloed - Voorwerp van de vordering - Burgerlijke rechtsvordering voor de 
strafrechter - Vordering tot schadeloosstelling van de curator - Nadeel geleden door de boedel 
der schuldeisers
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Het voorwerp van de vordering is het maatschappelijk of economisch voordeel dat de pleiter wil 
verkrijgen, en niet de kwalificatie van de schade op grond waarvan dat voordeel wordt betracht; het 
voorwerp van de vordering wordt niet gewijzigd wanneer de rechter een gevorderd bedrag toekent 
en verklaart dat de vergoeding overeenstemt met de vermogensvoordelen verkregen uit de 
bewezen geachte misdrijven en niet gegrond is op de schulden die wegens die misdrijven na het 
faillissement onbetaald zijn gebleven (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 168. 

20 maart 2019 P.2017.0730.F AC nr. ...20 maart 2019

CASSATIE

Artikel 435 Wetboek van Strafvordering kent gezag van gewijsde toe aan een arrest van het Hof van 
Cassatie.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Arrest van het 
Hof - Gezag van gewijsde

19 september 2018 P.2018.0952.F AC nr. ...19 september 2018

- Art. 435 Wetboek van Strafvordering

ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET 
CASSATIEGEDING

Krachtens de artikelen 828, 1°, en 832, Gerechtelijk Wetboek kan een advocaat-generaal bij het Hof 
van Cassatie die niet als hoofdpartij in het geschil optreedt, gewraakt worden wegens wettige 
verdenking; het bestaan van een wettige reden om een gebrek aan onpartijdigheid te vrezen vereist 
dat wordt nagegaan of de verdenkingen die een partij beweert te ervaren, objectief verantwoord 
kunnen worden; dat is niet het geval wanneer de magistraat verweten wordt dat hij een initiatief 
dat indruist tegen een juiste toepassing van de wet of de rechten en plichten van de verzoekers niet 
kan wijzigen, niet heeft genomen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 208. 

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar 
ministerie bij het Hof - Strafzaken - Wraking - Wettige verdenking - Magistraten die het voorwerp 
van wraking kunnen uitmaken - Advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie

3 april 2019 P.2019.0303.F AC nr. ...3 april 2019

- Artt. 828, 1°, en 832 Gerechtelijk Wetboek

Krachtens de artikelen 828, 1°, en 832, Gerechtelijk Wetboek kan een advocaat-generaal bij het Hof 
van Cassatie die niet als hoofdpartij in het geschil optreedt, gewraakt worden wegens wettige 
verdenking; het bestaan van een wettige reden om een gebrek aan onpartijdigheid te vrezen vereist 
dat wordt nagegaan of de verdenkingen die een partij beweert te ervaren, objectief verantwoord 
kunnen worden; dat is niet het geval wanneer de magistraat verweten wordt dat hij een initiatief 
dat indruist tegen een juiste toepassing van de wet of de rechten en plichten van de verzoekers niet 
kan wijzigen, niet heeft genomen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 208. 

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar 
ministerie bij het Hof - Strafzaken - Wraking van een advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie - 
Wettige verdenking

3 april 2019 P.2019.0303.F AC nr. ...3 april 2019

- Artt. 828, 1°, en 832 Gerechtelijk Wetboek
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CASSATIEBEROEP

BELASTINGZAKEN

De fouten of nalatigheden van de lasthebber, zelfs van een gerechtsdeurwaarder, binden de 
lastgever wanneer ze binnen de grenzen van de lastgeving worden begaan en kunnen voor de 
lastgever geen overmacht vormen; het cassatieberoep dat op de griffie van het Hof wordt 
neergelegd na het verstrijken van de in artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalde termijn, is laattijdig.

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Laattijdige 
neerlegging - Gerechtsdeurwaarder - Fout of nalatigheid

11 april 2019 F.2017.0143.F AC nr. ...11 april 2019

- Art. 1073, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De fouten of nalatigheden van de lasthebber, zelfs van een gerechtsdeurwaarder, binden de 
lastgever wanneer ze binnen de grenzen van de lastgeving worden begaan en kunnen voor de 
lastgever geen overmacht vormen; het cassatieberoep dat op de griffie van het Hof wordt 
neergelegd na het verstrijken van de in artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalde termijn, is laattijdig.

Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Laattijdige 
neerlegging - Gerechtsdeurwaarder - Fout of nalatigheid

11 april 2019 F.2017.0143.F AC nr. ...11 april 2019

- Art. 1073, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

BURGERLIJKE ZAKEN

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het arrest van het hof van beroep dat uitspraak 
doet over het beroep bedoeld in de artikelen 14, § 1, van het decreet van 12 april 2001 van de 
Waalse Gewestraad betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, 12bis, § 14, 
en 29bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, niet 
voor cassatieberoep vatbaar is (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 708.  

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Algemeen - Elektriciteitsmarkt - 
Beroep - Hof van beroep

13 december 2018 C.2015.0405.F AC nr. ...13 december 2018

De memorie van antwoord is niet ontvankelijk wanneer zij een grond van niet-ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep opwerpt maar niet betekend werd aan de advocaat van de eiser vóór de 
neerlegging ter griffie (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 245. 

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Memorie van 
antwoord - Grond van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep - Betekening - Tijdstip

25 april 2019 C.2018.0107.F AC nr. ...25 april 2019

CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN
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Wanneer de aangevoerde onduidelijkheid niet het middel aantast maar de uiteenzetting van de 
feiten van het geschil en de voorafgaande rechtspleging die, in het verzoekschrift, eraan voorafgaat 
kan de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel niet worden aangenomen (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2019, nr. 244.

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Erfenis - Vereffening - Verdeling - Inbreng - Geschonken 
onroerend goed - Waarde - Schatting - Tijdstip

25 april 2019 C.2017.0682.F AC nr. ...25 april 2019

Het middel dat het arrest verwijt de overeenkomst als een lening op interest te kwalificeren, houdt 
geen verband met artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de 
wederbeleggingsvergoeding die bij gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de lening verschuldigd 
is.

Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Middel dat kritiek uitoefent op de kwalificatie die het hof 
van beroep aan een overeenkomst heeft gegeven - Artikel 1907bis Burgerlijk Wetboek - Niet-
ontvankelijkheid

14 maart 2019 C.2016.0487.F AC nr. ...14 maart 2019

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

De voorschriften van een bijzonder plan van aanleg dienen te worden beschouwd als een wet in de 
zin van artikel 608 Gerechtelijk Wetboek waarop de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk 
Wetboek niet van toepassing zijn; een cassatiemiddel dat de schending van bewijskracht ervan 
aanvoert is niet ontvankelijk.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Ruimtelijke ordening - Bijzonder plan van aanleg - Aard - Gevolg - 
Schending van bewijskracht - Toepasselijkheid - Cassatiemiddel afgeleid uit die schending - 
Ontvankelijkheid

28 september 2018 C.2018.0081.N AC nr. ...28 september 2018

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 2, § 1, tweede en derde lid Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, 
zoals gewijzigd bij decreet 19 december 1998

STRAFZAKEN

Wanneer het gevolg beoogd door een pleitnota, die de appelrechters wegens laattijdige neerlegging 
hebben geweigerd, werd bereikt, is het middel dat de miskenning van het recht van verdediging 
aanvoert omdat die nota geweerd werd, belangloos en, bijgevolg, niet-ontvankelijk (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2019, nr. 239.

Strafzaken - Belang - Pleitnota neergelegd voor het vonnisgerecht - Laattijdige neerlegging - 
Wering - Middel dat miskenning van het recht van verdediging aanvoert - Vaststelling dat het 
door de nota beoogde gevolg werd bereikt - Middel zonder belang

24 april 2019 P.2017.0158.F AC nr. ...24 april 2019

Strafzaken - Belang - Pleitnota neergelegd voor het vonnisgerecht - Laattijdige neerlegging - 
Wering - Middel dat miskenning van het recht van verdediging aanvoert - Vaststelling dat het 
door de nota beoogde gevolg werd bereikt - Middel zonder belang
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Wanneer het gevolg beoogd door een pleitnota, die de appelrechters wegens laattijdige neerlegging 
hebben geweigerd, werd bereikt, is het middel dat de miskenning van het recht van verdediging 
aanvoert omdat die nota geweerd werd, belangloos en, bijgevolg, niet-ontvankelijk (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2019, nr. 239.

24 april 2019 P.2017.0158.F AC nr. ...24 april 2019

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

Geen enkele wettelijke bepaling onderwerpt de schuldeisers van de boedel aan dezelfde regeling als 
de schuldeisers in de boedel of beperkt hun rechten ten aanzien van die boedel; hieruit volgt dat, bij 
tegeldemaking van een onroerend goed van de schuldenaar, de schuldeisers van de boedel hun 
rechten op de opbrengst van die tegeldemaking kunnen doen gelden; voor zover, bijgevolg, die 
inschrijving aan de andere schuldeisers kan worden tegengeworpen, moet de prijs worden verdeeld 
met eerbiediging van de hypotheek die een dergelijke schuldeiser heeft doen inschrijven (1). (1) Zie 
concl. OM in Pas. 2019, nr. 265.

 - Schuldeisers van de boedel - Schuldeisers in de boedel - Onderscheid - Verkoop - Tegeldemaking 
van een onroerend goed - Hypotheek - Hypothecaire inschrijving - Tegenstelbaarheid

6 mei 2019 S.2018.0031.F AC nr. ...6 mei 2019

- Artt. 1675/7, §§ 1 en 3, en 1675/14bis Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 8 en 9 Burgerlijk Wetboek - Boek III - Titel XVIII: Voorrechten en hypotheken. - Hypotheekwet

CONSUMENTENKREDIET

Een commerciële eenheid wordt geacht te bestaan wanneer de kredietgever, de 
kredietbemiddelaar uitgezonderd, voor de financiering door een derde, bij het voorbereiden of 
sluiten van de kredietovereenkomst gebruik maakt van de diensten van de leverancier of 
dienstenaanbieder. 

 - Gelieerde kredietovereenkomst - Voorwaarde - Commerciële eenheid - Financiering door een 
derde

28 maart 2019 C.2018.0155.F AC nr. ...28 maart 2019

- Art. 1, 20° Wet 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet

DESKUNDIGENONDERZOEK

 - Strafzaken - Inverdenkinggestelde die beweert minderjarig te zijn - Deskundigenonderzoek - 
Botonderzoek - Kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis - Vordering tot verhoor van de deskundige ter zitting - Weigering
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Artikel 30, § 3, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingstelling met 
voorrang boven alle andere zaken uitspraak doet en de beslissing moet genomen worden binnen 
vijftien dagen nadat het beroep is ingesteld; dit rechtscollege dat, rekening houdend met de 
termijnen die inherent zijn aan de rechtspleging inzake de voorlopige hechtenis, geen uitspraak doet 
over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken, motiveert zijn beslissing regelmatig en 
verantwoordt haar naar recht wanneer het niet ingaat op het verzoek om de artsen, die de attesten 
hebben afgeleverd met de leeftijd van de inverdenkinggestelde die minderjarig beweerde te zijn, ter 
zitting te horen omdat het oordeelt dat er geen ernstige argumenten zijn om de besluiten van de 
medische onderzoeken ter discussie te stellen, dat de attesten niet tegenstrijdig zijn aangezien ze 
beide een leeftijd boven de 18 jaar aangeven en dat het hof van beroep niet kan ingaan op het 
verzoek om een deskundige te horen in het kader van het toezicht op de voorlopige hechtenis (1). 
(1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 207. 

3 april 2019 P.2019.0302.F AC nr. ...3 april 2019

- Art. 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

DOUANE EN ACCIJNZEN

De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering tot het 
betalen van de ontdoken rechten veronderstelt dat op het ogenblik waarop die rechtsvordering 
aanhangig wordt gemaakt, de door de artikelen 281 en 282 AWDA bedoelde overtredingen, 
fraudes, misdrijven of misdaden regelmatig bij de strafrechter zijn aangebracht en dat de 
belastingschuldige regelmatig bij het proces is betrokken (1). (1) Cass. 24 mei 2016, AR P.15.1559.N, 
AC 2016, nr. 341; Cass. 8 oktober 2013, AR P.12.1043.N, AC 2013, nr. 504; Cass. 14 juni 2005, AR 
P.05.0123.N, AC 2005, nr. 339; Cass. 29 april 2003, AR P.02.1461.N, AC 2003, nr. 269.

 - Administratie van Douane en Accijnzen - Strafrechter - Vordering tot betaling van ontdoken 
rechten - Bevoegdheid

16 oktober 2018 P.2018.0234.N AC nr. ...16 oktober 2018

De door de administratie ingestelde rechtsvordering tot invordering van door een douane- of 
accijnsmisdrijf ontdoken rechten als bedoeld in artikel 283 AWDA, is een burgerlijke rechtsvordering 
die weliswaar samengaat met de strafvordering, maar hiervan losstaat aangezien deze zelfstandige 
burgerlijke rechtsvordering immers niet voortvloeit uit het misdrijf, maar rechtstreeks haar 
grondslag vindt in de wet die de verplichting tot het betalen van rechten oplegt (1). (1) Cass. 24 mei 
2016, AR P.15.1559.N, AC 2016, nr. 341; Cass. 8 oktober 2013, AR P.12.1043.N, AC 2013, nr. 504; 
Cass. 12 september 2012, AR P.11.1001.F, AC 2012, nr. 457.

 - Administratie van Douane en Accijnzen - Vordering tot betaling van ontdoken rechten - 
Grondslag

16 oktober 2018 P.2018.0234.N AC nr. ...16 oktober 2018

ERFENISSEN

Uit de artikelen 859 en 860 Burgerlijk Wetboek volgt dat, in het door artikel 859 bedoelde geval, de 
waarde van de onroerende goederen waaruit de kavels zullen worden gevormd, moet worden 
geschat op het tijdstip van de verdeling, waarvan de inbreng een verrichting is (1). (1) Zie concl. OM 
in Pas. 2019, nr. 214.

 - Vereffening - Verdeling - Inbreng - Geschonken onroerend goed - Waarde - Schatting - Tijdstip
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8 april 2019 C.2017.0657.F AC nr. ...8 april 2019

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL

Om te weten met name of het volstaat dat een uitvaardigende rechterlijke autoriteit in het 
Europees aanhoudingsbevel enkel melding maakt van de opgelegde uitvoerbare vrijheidsstraf en 
dus niet van de voor hetzelfde feit en bij dezelfde rechterlijke beslissing opgelegde bijkomende 
straf, zoals de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank die slechts tot effectieve 
vrijheidsbeneming zal aanleiding geven na de uitvoering van de eerstbedoelde vrijheidsstraf en 
slechts na een uitdrukkelijke beslissing daartoe van de strafuitvoeringsrechtbank, moeten, 
overeenkomstig artikel 267, tweede lid, VWEU, prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie nopens de juiste draagwijdte van artikel 8.1, f), Kaderbesluit Europees 
Aanhoudingsbevel gesteld worden. 

 - Hoofdgevangenisstraf en terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank - Vereiste 
vermeldingen - Artikel 8.1, f), Kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel - Uitlegging - Hof van 
Justitie van de Europese Unie - Prejudiciële vragen

22 januari 2019 P.2018.0902.N AC nr. ...22 januari 2019

Om te weten met name of het volstaat dat een uitvaardigende rechterlijke autoriteit in het 
Europees aanhoudingsbevel enkel melding maakt van de opgelegde uitvoerbare vrijheidsstraf en 
dus niet van de voor hetzelfde feit en bij dezelfde rechterlijke beslissing opgelegde bijkomende 
straf, zoals de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank die slechts tot effectieve 
vrijheidsbeneming zal aanleiding geven na de uitvoering van de eerstbedoelde vrijheidsstraf en 
slechts na een uitdrukkelijke beslissing daartoe van de strafuitvoeringsrechtbank, moeten, 
overeenkomstig artikel 267, tweede lid, VWEU, prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie nopens de juiste draagwijdte van artikel 8.1, f), Kaderbesluit Europees 
Aanhoudingsbevel gesteld worden. 

 - Hoofdgevangenisstraf en terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank - Vereiste 
vermeldingen - Artikel 8.1, f), Kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel - Uitlegging - Hof van 
Justitie van de Europese Unie - Prejudiciële vragen

22 januari 2019 P.2018.0902.N AC nr. ...22 januari 2019

De vermeldingen welke zijn bepaald in artikel 8.1, c), d), e) en f), Kaderbesluit Europees 
aanhoudingsbevel moeten de uitvoerende rechterlijke overheid in staat stellen na te gaan of 
voldaan is aan de vorm- en grondvoorwaarden voor de overlevering op grond van een uitgevaardigd 
Europees aanhoudingsbevel en of er desgevallend redenen zijn om een weigeringsgrond in 
aanmerking te nemen, zoals de eerbiediging van de in artikel 6 EVRM neergelegde grondrechten en 
algemene beginselen.

 - Artikel 8.1, c), d), e) en f), Kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel - Vereiste vermeldingen - 
Eerbiediging van artikel 6 EVRM

22 januari 2019 P.2018.0902.N AC nr. ...22 januari 2019

 - Artikel 8.1, c), d), e) en f), Kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel - Vereiste vermeldingen - 
Eerbiediging van artikel 6 EVRM
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De vermeldingen welke zijn bepaald in artikel 8.1, c), d), e) en f), Kaderbesluit Europees 
aanhoudingsbevel moeten de uitvoerende rechterlijke overheid in staat stellen na te gaan of 
voldaan is aan de vorm- en grondvoorwaarden voor de overlevering op grond van een uitgevaardigd 
Europees aanhoudingsbevel en of er desgevallend redenen zijn om een weigeringsgrond in 
aanmerking te nemen, zoals de eerbiediging van de in artikel 6 EVRM neergelegde grondrechten en 
algemene beginselen.

22 januari 2019 P.2018.0902.N AC nr. ...22 januari 2019

EUROPESE UNIE

PREJUDICIELE GESCHILLEN

Om te weten met name of het volstaat dat een uitvaardigende rechterlijke autoriteit in het 
Europees aanhoudingsbevel enkel melding maakt van de opgelegde uitvoerbare vrijheidsstraf en 
dus niet van de voor hetzelfde feit en bij dezelfde rechterlijke beslissing opgelegde bijkomende 
straf, zoals de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank die slechts tot effectieve 
vrijheidsbeneming zal aanleiding geven na de uitvoering van de eerstbedoelde vrijheidsstraf en 
slechts na een uitdrukkelijke beslissing daartoe van de strafuitvoeringsrechtbank, moeten, 
overeenkomstig artikel 267, tweede lid, VWEU, prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie nopens de juiste draagwijdte van artikel 8.1, f), Kaderbesluit Europees 
Aanhoudingsbevel gesteld worden. 

Prejudiciële geschillen - Europees aanhoudingsbevel - Hoofdgevangenisstraf en 
terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank - Vereiste vermeldingen - Artikel 8.1, f), 
Kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel - Uitlegging - Hof van Justitie van de Europese Unie - 
Prejudiciële vragen

22 januari 2019 P.2018.0902.N AC nr. ...22 januari 2019

Om te weten met name of het volstaat dat een uitvaardigende rechterlijke autoriteit in het 
Europees aanhoudingsbevel enkel melding maakt van de opgelegde uitvoerbare vrijheidsstraf en 
dus niet van de voor hetzelfde feit en bij dezelfde rechterlijke beslissing opgelegde bijkomende 
straf, zoals de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank die slechts tot effectieve 
vrijheidsbeneming zal aanleiding geven na de uitvoering van de eerstbedoelde vrijheidsstraf en 
slechts na een uitdrukkelijke beslissing daartoe van de strafuitvoeringsrechtbank, moeten, 
overeenkomstig artikel 267, tweede lid, VWEU, prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie nopens de juiste draagwijdte van artikel 8.1, f), Kaderbesluit Europees 
Aanhoudingsbevel gesteld worden. 

Prejudiciële geschillen - Europees aanhoudingsbevel - Hoofdgevangenisstraf en 
terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank - Vereiste vermeldingen - Artikel 8.1, f), 
Kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel - Uitlegging - Hof van Justitie van de Europese Unie - 
Prejudiciële vragen

22 januari 2019 P.2018.0902.N AC nr. ...22 januari 2019

VERDRAGSBEPALINGEN

Verdragsbepalingen - Allerlei - Vreemdelingen - Burger van de Europese Unie - Maatregel tot 
verwijdering van het grondgebied - Vrijheidsberovende maatregel - Verweer bij het 
onderzoeksgerecht - Wettigheidstoezicht - Draagwijdte - Richtlijn 2004/38/EG - Artikel 28, § 1 - 
Factoren vermeld in die bepaling - Redenen van openbare orde en veiligheid - Afweging - 
Draagwijdte - Evenredigheidstoezicht
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Het onderzoekgerecht dat belast is met het wettigheidstoezicht van de maatregel van 
vrijheidsberoving en tot verwijdering van het grondgebied van een burger van de Europese Unie, 
onderzoekt, zonder zich over de gepastheid ervan te mogen uitspreken, of uit de redenen van die 
beslissing blijkt dat de administratieve overheid haar evenredigheidstoezicht, bedoeld in artikel 43, 
§ 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen heeft uitgeoefend. 

30 april 2019 P.2019.0355.F AC nr. ...30 april 2019

- Artt. 43, § 2, en 72, tweede lid Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

De lidstaat die de vrijheid van verkeer en verblijf van een burger van de Unie of zijn familieleden 
beperkt, moet, enerzijds, de bescherming van de fundamentele belangen aangevoerd ter 
ondersteuning van een dergelijke beperking en, anderzijds, de belangen van die persoon inzake de 
uitoefening van die vrijheden en ook van zijn privé- en gezinsleven tegen elkaar afwegen; de lidstaat 
moet hierbij rekening houden met de in artikel 28, § 1, van de Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 vermelde factoren voor zover ze relevant zijn 
in die situatie. 

Verdragsbepalingen - Allerlei - Vreemdelingen - Burger van de Europese Unie - Richtlijn 
2004/38/EG - Artikel 28, § 1 - Factoren vermeld in die bepaling - Redenen van openbare orde en 
veiligheid - Afweging

30 april 2019 P.2019.0355.F AC nr. ...30 april 2019

- Art. 43, § 2 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 28, § 1 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht 
van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

Artikel 28, § 1, van richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 
2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden, omgezet in intern recht door artikel 43, § 2, van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen moet in die zin worden uitgelegd dat wanneer de maatregelen die 
worden overwogen meebrengen dat de betrokken persoon van het grondgebied van het gastland 
wordt verwijderd, die lidstaat rekening moet houden met de aard en de ernst van het aan die 
persoon verweten gedrag, de duur en, in voorkomend geval, de rechtmatigheid van zijn verblijf in 
die lidstaat, de tijd die sinds het hem verweten gedrag verstreken is, zijn gedrag gedurende die tijd, 
de mate waarin hij een actueel gevaar voor de samenleving vormt alsook de hechtheid van de 
maatschappelijke en culturele banden en familiebanden met die lidstaat (1). (1) EhJ-EU, 2 mei 2018, 
gevoegde zaken C-331/16 en C-366/16. 

Verdragsbepalingen - Allerlei - Vreemdelingen - Burger van de Europese Unie - Maatregel tot 
verwijdering van het grondgebied - Richtlijn 2004/38/EG - Artikel 28, § 1 - Uitlegging

30 april 2019 P.2019.0355.F AC nr. ...30 april 2019

- Art. 43, § 2 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 28, § 1 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht 
van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

FOLTERING - ONMENSELIJKE BEHANDELING

 - Aanvoering van onmenselijke of vernederende behandeling bij de overbrengingen van een 
aangehouden persoon - Onvoldoende bezwaren - Verzoek om de personen te identificeren 
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Wanneer het onderzoeksgerecht naar recht beslist dat er onvoldoende bezwaren voorhanden zijn 
die toelaten te oordelen dat een aangehoudene bij zijn overbrenging slachtoffer werd van een 
onmenselijke of vernederende behandeling en bijgevolg oordeelt dat het aanvoeren van een 
dergelijke behandeling niet verdedigbaar is, kan het naar recht beslissen dat er geen grond is om de 
personen verantwoordelijk voor de overbrengingen te doen identificeren (1). (1) De eiser heeft met 
name het arrest EHRM (Grote Kamer), 28 september 2015, Bouyid t. België, verzoekschrift nr. 
23380/09, §115 aangevoerd: "opdat het algemeen verbod op foltering en onmenselijke of 
vernederende straffen en behandelingen, dat zich met name richt tot overheidsfunctionarissen, 
doeltreffend en praktisch zou zijn, dient er een procedure te bestaan die toelaat de aantijgingen van 
mishandeling te onderzoeken van een persoon die zich in hun handen bevindt". Zie ook Cass. 5 
oktober 2016, AR P.16.0420.F, AC 2016, nr. 546: "Het middel dat gericht is tegen een overweging 
die door de beslissing van de appelrechter irrelevant is geworden, vertoont geen belang".  

verantwoordelijk voor de overbrengingen

26 september 2018 P.2018.0250.F AC nr. ...26 september 2018

- Art. 3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 417bis, 2° et 3° Strafwetboek

Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 14 juni 2002 blijkt dat de definitie van onmenselijke en 
onterende behandeling steunt op, eensdeels, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens en, anderdeels, een arrest van het Grondwettelijk Hof, destijds het Arbitragehof, van 
29 juni 1994, en dat de wetgever ter definiëring van die begrippen, beslist heeft niet naar de ter 
zake door het Europees Comité ter voorkoming van foltering of door andere instanties 
geformuleerde verklaringen te verwijzen, maar zich aan de vaste rechtspraak van het Europees Hof 
heeft willen houden, die bindende kracht heeft (1). (1) Art. 417bis, 2° en 3°, Strafwetboek (art. 5, 
wet van 14 juni 2002 houdende overeenstemming van het Belgische recht met het Verdrag tegen 
foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te 
New York op 10 december 1984). De eiser voerde aan dat het feit van hem een ondoorzichtige bril 
te hebben opgezet en oorverdovende muziek te hebben doen horen bij zijn overbrengingen van de 
ene gevangenis naar een andere of van een gevangenis naar het justitiepaleis, een onmenselijke of 
vernederende behandeling oplevert; hij heeft vergeefs twee arresten van het EHRM aangevoerd: 18 
januari 1978, Ierland t. Verenigd Koninkrijk, verzoekschrift nr. 5310/71, §§96, 167 en 168, en 7 
januari 2010, Petyo Petkov t. Bulgarije, verzoekschrift nr. 32130/03, inz. §§32-33 en 43. Dat laatste 
arrest heeft geoordeeld dat "de noodzaak om de anonimiteit van de verzoeker te bewaren het 
gebruik van een bivakmuts verantwoordde tijdens zijn verschijningen in het openbaar bij de 
overbrenging naar de zittingszaal van de rechtbank". (M.N.B.)  

 - Onmenselijke en vernederende behandeling - Definitie - Verklaringen van het Europees Comité 
ter voorkoming van foltering

26 september 2018 P.2018.0250.F AC nr. ...26 september 2018

- Art. 3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 417bis, 2° et 3° Strafwetboek

GENEESKUNDE

BEROEPSORDEN

Beroepsorden - Orde der artsen - Raad van beroep die het Frans als voertaal heeft - Verwijzing 
naar een andere raad van beroep - Wettelijke onmogelijkheid
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Het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de raad van beroep van de Orde der artsen die het 
Frans als voertaal heeft, is niet ontvankelijk, aangezien uit de wet blijkt dat er slechts één dergelijke 
raad bestaat en de verwijzing naar een andere raad van beroep die het Frans als voertaal heeft, 
bijgevolg wettelijk onmogelijk is (1). (1) Cass. 14 juni 2013, AR C.13.0170.N, AC 2013, nr. 373; Cass. 
26 februari 2009, AR C.09.0011.F, AC 2009, nr. 160. 

14 maart 2019 C.2019.0067.F AC nr. ...14 maart 2019

- Art. 658 Gerechtelijk Wetboek

GERECHTSKOSTEN

BURGERLIJKE ZAKEN

De rechter die oordeelt dat een vennootschap, die op het ogenblik van de dagvaarding in 
revindicatie niet meer bestond als rechtspersoon, zich vereenzelvigt met haar achterman, kan naar 
recht oordelen dat deze in de revindicatievordering als de in het ongelijk gestelde partij dient te 
worden verwezen in de gedingkosten.

Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter - In het ongelijk gestelde partij - Toepassing - 
Beslag - Gedwongen tenuitvoerlegging - Revindicatie - Rechtspersoon - Achterman - 
Vereenzelviging

28 september 2018 C.2018.0044.N AC nr. ...28 september 2018

- Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

GEZINSBIJSLAG

GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG

Overeenkomstig artikel 7 tweede lid van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van 
de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, geeft de gemachtigde van de minister, behoudens de gevallen 
bedoeld in artikel 9ter, § 3 van de wet, de instructie aan de gemeente om de betrokkene in te 
schrijven in het vreemdelingenregister, en hem in het bezit te stellen van een attest van 
immatriculatie model A.; laatstgenoemde mag bijgevolg, zij het tijdelijk en precair, in het Rijk 
verblijven overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980 (1). (1) Zie concl. OM in 
Pas. 2019, nr. 215. 

Gewaarborgde gezinsbijslag - Vreemdeling - Voorwaarde - Verblijf in België - Toestemming

8 april 2019 S.2017.0086.F AC nr. ...8 april 2019

- Art. 1 Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag

GRONDWET

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)

De onteigeningsvergoeding is billijk indien ze overeenstemt met het bedrag dat de onteigende zal 
moeten betalen voor de aankoop van een pand van dezelfde waarde als dat van dezelfde waarde 
als dat waaruit hij ontzet is (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 244.

Art.  16 - Onteigening - Billijke onteigeningsvergoeding
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25 april 2019 C.2017.0682.F AC nr. ...25 april 2019

- Art. 16 De gecoördineerde Grondwet 1994

Wanneer een bijzondere wet, krachtens artikel 39 van de Grondwet, de door haar opgerichte 
gewestelijke organen de bevoegdheid opdraagt een welbepaalde aangelegenheid te regelen, blijven 
de regels die bestaan op het ogenblik van de bevoegdheidsoverdracht van kracht zolang ze door die 
organen niet werden gewijzigd of opgeheven.

Art.  39 - Bijzondere wet die de gewestelijke organen de bevoegdheid opdraagt een welbepaalde 
aangelegenheid te regelen - Bestaande bepalingen op het ogenblik van de 
bevoegdheidsoverdracht - Geldigheid - Wijziging en opheffing

20 maart 2019 P.2018.1150.F AC nr. ...20 maart 2019

- Art. 39 De gecoördineerde Grondwet 1994

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)

Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de 
regeling van de rechtspleging (1). (1) Met name Cass. 27 november 1985, AR 4484, AC 1985-86, nr. 
211; Cass. 25 september 2002, AR P.02.0954.F, AC 2002, nr. 479, met concl. van advocaat-generaal 
J. SPREUTELS, §3; Cass. 5 juni 2013, AR P.12.1881.F, AC 2013, nr. 344; zie ook de nota ondertekend 
R.H. onder Cass. 2 juli 1951, Pas. 1951, p. 762, gewezen op concl. van procureur-generaal R. HAYOIT 
DE TERMICOURT; Cass. 3 mei 1995, AR P.94.1431.F, AC 1995, nr. 220; Cass. 2 april 2003, AR 
P.03.0040.F, AC 2003, nr. 221; Cass. 14 januari 2014, AR P.13.1415.N, AC 2014, nr. 28, §9, met 
concl. van P. DUINSLAEGER, toen eerste advocaat-generaal, §21.  

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
rechtspleging - Toepasbaarheid

26 september 2018 P.2018.0250.F AC nr. ...26 september 2018

- Art. 149 De gecoördineerde Grondwet 1994

HERZIENING

VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES

Een verzoek tot herziening kan steunen op het intrekken door een slachtoffer van zijn verklaring, 
wanneer een gegeven de oprechtheid van die intrekking waarschijnlijk maakt (1). (1) Ph. TRAEST, " 
De herziening in strafzaken aan herziening toe?', in Amicus Curiae Liber Amicorum Marc De Swaef, 
p. 386-387; H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, La 
Charte, 2017, 8e editie, p. 1622-1623.   

Verzoek en verwijzing om advies - Verzoek - Ontvankelijkheid van de aanvraag - Intrekking door 
het slachtoffer van zijn verklaring - Draagwijdte

25 september 2018 P.2018.0606.N AC nr. ...25 september 2018

HOGER BEROEP

BELASTINGZAKEN

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Belgische Staat - Bevoegde ambtenaar - Orgaan - 
Toezicht van de rechter - Voorwerp
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De omstandigheid dat de adviseur-gewestelijk directeur van de administratie van de bijzondere 
belastinginspectie de hoedanigheid van orgaan van de Staat heeft, ontslaat de rechter niet van de 
verplichting om na te gaan of hij bevoegd is om hoger beroep in te stellen.

21 maart 2019 F.2018.0115.F AC nr. ...21 maart 2019

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

Op het enkele hoger beroep van de beklaagde is de appelrechter niet bevoegd om de beslissing te 
hervormen van de eerste rechter die het verzet ontvankelijk heeft verklaard (1). (1) Cass. 19 juni 
1991, AR 8787, AC 1990-91, nr. 540.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - 
Devolutieve werking - Beroepen beslissing gewezen op verzet - Ontvankelijk verklaard verzet - 
Hoger beroep van de beklaagde - Bevoegdheden van de appelrechter

19 september 2018 P.2018.0447.F AC nr. ...19 september 2018

- Art. 202 Wetboek van Strafvordering

Krachtens artikel 204 Wetboek van Strafvordering wordt de omvang van de saisine van de 
appelrechter beoordeeld binnen de perken van het grievenformulier, onverminderd de toepassing 
van artikel 210, tweede lid, van dat wetboek; de verplichting om grieven te formuleren houdt enkel 
de verplichting in om nauwkeurig de punten te bepalen waarop de beslissing in eerste aanleg dient 
te worden hervormd (1). (1) Zie bijv. Cass. 19 april 2017, AR P.17.0055.F, AC 2017, nr. 268, met 
concl. OM, in Pas. 2017, nr. 268; Cass. 28 juni 2017, AR P.17.0176.F, AC 2017, nr. 427, met concl. 
OM in Pas. 2017, nr. 427.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - 
Grievenformulier - Grief - Begrip

12 september 2018 P.2018.0350.F AC nr. ...12 september 2018

- Artt. 204 en 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Krachtens artikel 204 Wetboek van Strafvordering wordt de omvang van de saisine van de 
appelrechter beoordeeld binnen de perken van het grievenformulier, onverminderd de toepassing 
van artikel 210, tweede lid, van dat wetboek; de verplichting om grieven te formuleren houdt enkel 
de verplichting in om nauwkeurig de punten te bepalen waarop de beslissing in eerste aanleg dient 
te worden hervormd (1). (1) Zie bijv. Cass. 19 april 2017, AR P.17.0055.F, AC 2017, nr. 268, met 
concl. OM, in Pas. 2017, nr. 268; Cass. 28 juni 2017, AR P.17.0176.F, AC 2017, nr. 427, met concl. 
OM in Pas. 2017, nr. 427.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - 
Grievenformulier - Grief - Gevolg voor de aanhangigmaking bij de rechter

12 september 2018 P.2018.0350.F AC nr. ...12 september 2018

- Artt. 204 en 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - 
Verstekvonnis - Termijn om hoger beroep aan te tekenen - Rechtsgeldige betekening - 
Draagwijdte
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Artikel 92, Strafwetboek bepaalt dat correctionele straffen verjaren door verloop van vijf jaren, te 
rekenen van de dagtekening van het arrest of van het in laatste aanleg gewezen vonnis, of te 
rekenen van de dag waarop het in eerste aanleg gewezen vonnis niet meer kan worden bestreden 
bij wege van hoger beroep; de termijn van hoger beroep, die bepalend is voor de aanvang van de 
verjaring van de straf, neemt slechts een aanvang vanaf de rechtsgeldige betekening van de 
veroordeling bij verstek.

25 september 2018 P.2017.1230.N AC nr. ...25 september 2018

Wanneer het openbaar ministerie in zijn grievenformulier vermeldt dat het hoger beroep instelt 
tegen de straf die de beklaagde is opgelegd, geeft het aan dat het de appelrechter verzoekt de 
beslissing te hervormen voor het geheel van de straffen en maatregelen die de beklaagde opgelegd 
kunnen worden, met inbegrip, in voorkomend geval, van de verbeurdverklaringen (1). (1) Zie Cass. 
10 oktober 2017, AR P.17.0848.N, AC 2017, nr. 543; Cass. 18 oktober 2016, P.16.0818.N, AC 2016, 
nr. 584, met concl. van advocaat-generaal met opdracht A. WINANTS.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - 
Grievenformulier - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Grief "straf"

12 september 2018 P.2018.0350.F AC nr. ...12 september 2018

- Art. 204 Wetboek van Strafvordering

Hoger beroep tegen de beslissing die het verzet als ongedaan beschouwt, houdt in dat de grond van 
de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechter in hoger beroep, ook al is er geen hoger beroep 
ingesteld tegen het bij verstek gewezen vonnis; uit de bepaling van artikel 187, §9, Wetboek van 
Strafvordering, volgt dat hoger beroep gericht tegen een beslissing gewezen op verzet gericht is 
zowel tegen dat vonnis als tegen het verstekvonnis waartegen het verzet ongedaan is verklaard (1). 
(1) Parl. St., Kamer 2017-2018, nr. 1418/001; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 
Kluwer, 2015, nr. 3726.  

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Hoger 
beroep tegen beslissing die verzet ongedaan verklaart - Draagwijdte

25 september 2018 P.2018.0012.N AC nr. ...25 september 2018

Krachtens artikel 203, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering moet de verklaring van hoger 
beroep gedaan zijn op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, uiterlijk dertig 
dagen na de dag van die uitspraak en indien het vonnis bij verstek is gewezen, uiterlijk dertig dagen 
na de dag van de betekening ervan aan de veroordeelde partij of aan haar woonplaats, op straffe 
van verval van het hoger beroep; het hoger beroep tegen een beslissing in strafzaken is dus niet 
ontvankelijk wanneer het de wettelijke vormvereiste niet eerbiedigt of wanneer het is ingesteld na 
het aflopen van de wettelijke termijn, behoudens overmacht; noch de omstandigheid dat de 
grieven tegen de beroepen beslissing gelijk zijn aan die van de voorgaande beslissingen en 
betrekking hebben op een regel van de gerechtelijke organisatie, noch het opeenvolgend karakter 
van de beslissingen hebben tot gevolg dat al die beslissingen aanhangig zijn bij de appelrechter als 
slechts één hoger beroep is ingesteld, in de wettelijke vormvereisten en termijnen, tegen de laatste 
beslissing. 

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Grieven 
gemeenschappelijk aan verschillende beslissingen - Hoger beroep enkel tegen de laatste 
beslissing - Gevolg inzake voorgaande beslissingen

24 april 2019 P.2019.0114.F AC nr. ...24 april 2019
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Krachtens artikel 20 Gerechtelijk Wetboek, kunnen middelen van nietigheid niet worden 
aangewend tegen vonnissen die alleen kunnen worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de 
wet bepaald (1); daaruit volgt dat het arrest dat het beroepen vonnis teniet doet op grond van het 
rechtsmiddel van hoger beroep, dat vonnis vervangt, zonder het te vernietigen met terugwerkende 
kracht. (1) Cass. 6 oktober 1989, AR 6321, AC 1990, nr. 78; Cass. 25 januari 1977, AC 1977, I, p. 580; 
zie Verslag van de Koninklijke Commissaris van de Gerechtelijke Hervorming (1964) I, 50.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - 
Uitwerking op het beroepen vonnis

24 april 2019 P.2019.0114.F AC nr. ...24 april 2019

Krachtens artikel 203, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering moet de verklaring van hoger 
beroep gedaan zijn op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, uiterlijk dertig 
dagen na de dag van die uitspraak en indien het vonnis bij verstek is gewezen, uiterlijk dertig dagen 
na de dag van de betekening ervan aan de veroordeelde partij of aan haar woonplaats, op straffe 
van verval van het hoger beroep; het hoger beroep tegen een beslissing in strafzaken is dus niet 
ontvankelijk wanneer het de wettelijke vormvereiste niet eerbiedigt of wanneer het is ingesteld na 
het aflopen van de wettelijke termijn, behoudens overmacht; noch de omstandigheid dat de 
grieven tegen de beroepen beslissing gelijk zijn aan die van de voorgaande beslissingen en 
betrekking hebben op een regel van de gerechtelijke organisatie, noch het opeenvolgend karakter 
van de beslissingen hebben tot gevolg dat al die beslissingen aanhangig zijn bij de appelrechter als 
slechts één hoger beroep is ingesteld, in de wettelijke vormvereisten en termijnen, tegen de laatste 
beslissing. 

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Grieven 
gemeenschappelijk aan verschillende beslissingen - Hoger beroep enkel tegen de laatste 
beslissing - Gevolg inzake voorgaande beslissingen

24 april 2019 P.2019.0114.F AC nr. ...24 april 2019

Wanneer de appelrechters, anders dan de eerste rechter, de in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek 
bedoelde samenloop vaststellen en oordelen dat de reeds uitgesproken straffen niet voldoende 
lijken voor een juiste bestraffing van al de misdrijven, houden zij bij de straftoemeting rekening met 
de reeds uitgesproken straffen maar het geheel van de straffen uitgesproken met toepassing van dit 
artikel mag het maximum van de zwaarste straf niet te boven gaan; de appelrechters die aldus, 
rekening houdend met de bedoelde samenloop, een bijkomende straf uitspreken die niet zwaarder 
is dan de straf die het beroepen vonnis heeft opgelegd wegens het bij hen aanhangige feit alleen, 
verzwaren de toestand van de beklaagde niet (1). (1) Cass. 16 januari 2018, AR P.17.0387.N, AC 
2018, nr. 30; Cass. 19 oktober 2011, AR P.11.1198.F, AC 2011, nr. 559; Cass. 9 oktober 2007, AR 
P.07.0827.N, AC 2007, nr. 467.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Hof van 
beroep - Vaststelling van een eenheid van opzet met misdrijven waarover reeds een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing is genomen - Berechting van andere feiten daterend van vóór de 
voormelde beslissing - Nieuwe straf - Straftoemeting - Draagwijdte

16 oktober 2018 P.2018.0188.N AC nr. ...16 oktober 2018

HUUR VAN DIENSTEN

 - Woningbouw - Voorlopige oplevering - Goedkeuring
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Artikel 9 van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen 
of in aanbouw zijnde woningen wil niet afwijken van de gevolgen die het gemeen recht van de 
verkoop en van de aanneming verbindt aan de oplevering van het werk, voor wat betreft de 
vrijwaring tegen verborgen gebreken; indien de partijen bepalen dat de goedkeuring bij de 
voorlopige oplevering gegeven wordt, is het gemeen recht van de verkoop en van de aanneming 
vanaf dat ogenblik van toepassing, wat met name inhoudt dat de koper binnen een korte of een 
nuttige termijn dient te handelen.

13 december 2018 C.2015.0404.F AC nr. ...13 december 2018

- Art. 9 Wet 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde 
woningen

HYPOTHEEK [ZIE: 494/04 VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN]

De herroeping wegens ondankbaarheid heeft geen uitwerking ten aanzien van een derde die 
beschikt over een wettelijke hypotheek op het voorwerp van de schenking die vóór de eis tot 
herroeping werd ingeschreven (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 227. 

 - Wettelijke hypotheek - Onroerend goed verkregen door schenking - Herroeping

11 april 2019 F.2017.0073.F AC nr. ...11 april 2019

- Art. 918, eerste lid Burgerlijk Wetboek

INKOMSTENBELASTINGEN

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET

Na een periode van onvrijwillige improductiviteit van twaalf maanden kan de kwijtschelding of 
verlaging van de onroerende voorheffing niet meer worden toegekend, behalve wanneer de 
belastingplichtige zijn zakelijke rechten op het onroerend goed niet kan uitoefenen wegens ramp, 
overmacht, een procedure of een administratief of gerechtelijk onderzoek waardoor het vrije genot 
van zijn onroerend goed belet wordt.

Voorheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Waals Gewest - Kwijtschelding en 
verlaging - Improductiviteit

11 april 2019 F.2017.0125.F AC nr. ...11 april 2019

- Art. 257, 4° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

JEUGDBESCHERMING

Artikel 109bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het hoger beroep tegen de beslissingen in 
strafzaken, tenzij het uitsluitend op burgerlijke rechtsvorderingen of nog louter daarop betrekking 
heeft, wordt toegewezen aan een kamer met drie raadsheren, in voorkomend geval aan de kamer 
bedoeld in artikel 101, § 1, derde lid, Gerechtelijk Wetboek; de dwangmaatregelen die behoren tot 
de bevoegdheid van de jeugdrechter die uitspraak doet over beschermende maatregelen in het 
kader van artikel 38 decreet 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zijn niet strafrechtelijk 
van aard in de zin van die bepaling (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 483.   

 - Beschermende maatregel - Beslissing van de jeugdrechtbank - Hoger beroep - Kamer van het 
hof van beroep - Samenstelling - Kamer met drie raadsheren

- Art. 109bis, § 1 Gerechtelijk Wetboek
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19 september 2018 P.2018.0761.F AC nr. ...19 september 2018

Krachtens artikel 203, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering moet de verklaring van hoger 
beroep gedaan zijn op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, uiterlijk dertig 
dagen na de dag van die uitspraak en indien het vonnis bij verstek is gewezen, uiterlijk dertig dagen 
na de dag van de betekening ervan aan de veroordeelde partij of aan haar woonplaats, op straffe 
van verval van het hoger beroep; het hoger beroep tegen een beslissing in strafzaken is dus niet 
ontvankelijk wanneer het de wettelijke vormvereiste niet eerbiedigt of wanneer het is ingesteld na 
het aflopen van de wettelijke termijn, behoudens overmacht; noch de omstandigheid dat de 
grieven tegen de beroepen beslissing gelijk zijn aan die van de voorgaande beslissingen en 
betrekking hebben op een regel van de gerechtelijke organisatie, noch het opeenvolgend karakter 
van de beslissingen hebben tot gevolg dat al die beslissingen aanhangig zijn bij de appelrechter als 
slechts één hoger beroep is ingesteld, in de wettelijke vormvereisten en termijnen, tegen de laatste 
beslissing. 

 - Hoger beroep - Grieven gemeenschappelijk aan verschillende beslissingen - Hoger beroep enkel 
tegen de laatste beslissing - Gevolg inzake voorgaande beslissingen

24 april 2019 P.2019.0114.F AC nr. ...24 april 2019

Artikel 109bis, § 3, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de andere zaken dan die bedoeld in de 
paragrafen 1 en 2 van dat artikel, worden toegewezen aan kamers met één raadsheer in het hof van 
beroep en dat, wanneer de complexiteit of het belang van de zaak of bijzondere, objectieve 
omstandigheden daartoe aanleiding geven, de eerste voorzitter de zaken geval per geval 
ambtshalve aan een kamer met drie raadsheren kan toewijzen; die toewijzingsbevoegdheid is 
voorbehouden aan de eerste voorzitter van het hof die deze ambtshalve uitoefent, waarbij de 
partijen dienaangaande geen enkel recht op initiatief hebben en de kamer die van de zaak 
kennisneemt, geen rechtsmacht heeft om daarover uitspraak te doen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 
2018, nr. 483.   

 - Toewijzingsbevoegdheid voorbehouden aan de eerste voorzitter - Beschermende maatregel - 
Beslissing van de jeugdrechtbank - Hoger beroep - Kamer van het hof van beroep - 
Samenstelling - Beslissing om de zaak toe te wijzen aan een kamer met drie raadsheren

19 september 2018 P.2018.0761.F AC nr. ...19 september 2018

- Art. 109bis, § 3 Gerechtelijk Wetboek

LASTGEVING

De fouten of nalatigheden van de lasthebber, zelfs van een gerechtsdeurwaarder, binden de 
lastgever wanneer ze binnen de grenzen van de lastgeving worden begaan en kunnen voor de 
lastgever geen overmacht vormen; het cassatieberoep dat op de griffie van het Hof wordt 
neergelegd na het verstrijken van de in artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalde termijn, is laattijdig.

 - Gerechtsdeurwaarder - Neerlegging ter griffie - Laattijdige neerlegging - Fout of nalatigheid - 
Overmacht

11 april 2019 F.2017.0143.F AC nr. ...11 april 2019

- Art. 1073, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

 - Gerechtsdeurwaarder - Neerlegging ter griffie - Laattijdige neerlegging - Fout of nalatigheid - 
Overmacht
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De fouten of nalatigheden van de lasthebber, zelfs van een gerechtsdeurwaarder, binden de 
lastgever wanneer ze binnen de grenzen van de lastgeving worden begaan en kunnen voor de 
lastgever geen overmacht vormen; het cassatieberoep dat op de griffie van het Hof wordt 
neergelegd na het verstrijken van de in artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalde termijn, is laattijdig.

11 april 2019 F.2017.0143.F AC nr. ...11 april 2019

- Art. 1073, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

LENING

De afgifte van de geleende zaak betreft een rechtsfeit waarvan het bewijs kan geleverd worden 
door alle middelen rechtens. 

 - Afgifte van de geleende zaak - Aard - Bewijs - Verbruiklening

28 september 2018 C.2017.0573.N AC nr. ...28 september 2018

- Art. 1892 Burgerlijk Wetboek

De beperking van artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op elke vergoeding 
die door de geldschieter wordt gevorderd bij gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van 
een lening op interest, zelfs al sluit de leningovereenkomst een dergelijke vervroegde terugbetaling 
uit (1). (1) Cass. 24 november 2016, AR C.15.0409.F, AC 2016, nr. 672.

 - Leningsovereenkomst - Uitsluiting van een vervroegde gehele of gedeeltelijke terugbetaling - 
Wederbeleggingsvergoeding - Beperking - Toepassing

14 maart 2019 C.2016.0487.F AC nr. ...14 maart 2019

- Art. 1907bis Burgerlijk Wetboek

MENSENHANDEL

Om het bestaan van de telastlegging mensenhandel te beoordelen, kan de rechter de 
omstandigheden van de werkprestaties in acht nemen, voor zover deze onlosmakelijk daarmee 
verbonden zijn; onthaal- en huisvestingsvoorwaarden die in strijd worden geoordeeld met de 
menselijke waardigheid kunnen bijgevolg dergelijke omstandigheden opleveren (1). (1) Zie concl. "in 
hoofdzaak" OM in Pas. 2018, nr. 503.  

 - Werving persoon voor verrichten van werk of verlenen van diensten in omstandigheden in strijd 
met menselijke waardigheid - Voorwaarden strijdig met de menselijke waardigheid

26 september 2018 P.2018.0269.F AC nr. ...26 september 2018

- Art. 433quinquies, § 1, 3° Strafwetboek

MILIEURECHT

 - Onder zich houden van bepaalde vogelsoorten - Strafbaarheid in de tijd - Toepassing
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Uit de bepalingen van artikel 1, eerste lid, 3 en 12 van het koninklijk besluit van 9 september 1981 
betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest, artikel 58, §1, 2°, eerste 
gedachtestreep, Decreet Natuurbehoud en artikel 16.1.1 en 16.6.1, §1, eerste lid, Decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, volgt dat wie vogels onder zich 
houdt behorende tot één van de op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese 
Unie in het wild voorkomende vogelsoorten of tot de bijlage I K.B. Vogelbescherming Vlaanderen, 
nog steeds strafbaar is, thans overeenkomstig artikel 16.6.1, §1, eerste lid, DABM. 

30 oktober 2018 P.2018.0552.N AC nr. ...30 oktober 2018

Krachtens artikel D.163, vijfde lid, Boek I, Milieuwetboek wordt de beslissing om een 
administratieve geldboete op te leggen bij aangetekend schrijven aan de overtreder betekend en 
binnen een termijn van honderdtachtig dagen "die ingaat op de datum van ontvangst van het 
afschrift van het proces-verbaal" ter kennis gebracht, terwijl artikel D.163, zesde lid, bepaalt dat 
"meer dan honderdtachtig dagen na het proces-verbaal van vaststelling van de overtreding geen 
administratieve geldboete mag opgelegd worden"; gelet op het strafrechtelijk karakter van de door 
de sanctionerend ambtenaar opgelegde administratieve geldboete is er grond om, overeenkomstig 
artikel 12 Grondwet en het algemeen rechtsbeginsel van rechtszekerheid, voor de berekening van 
de termijn voor het nemen van de beslissing over die boete, het aanvangstijdstip toe te passen zoals 
bepaald in artikel D.163, zesde lid, Boek I, Milieuwetboek, dit is de datum van het proces-verbaal 
van vaststelling van de overtreding (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 482.  

 - Waals Gewest - Milieuwetboek - Administratieve geldboete - Termijn om de boete op te 
leggen - Aanvang

19 september 2018 P.2018.0473.F AC nr. ...19 september 2018

- Art. D163, zesde lid Milieuwetboek. - Boek 1 : Algemene en gemeenschappelijke bepalingen. - Decretale gedeelte. 
(vertaling)

Uit de samenhang van de bepalingen van artikel 15 Grondwet, artikel 12 van het koninklijk besluit 
van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest, en artikel 60, 
§1, en 61 Decreet Natuurbehoud, volgt dat ambtenaren en natuurwachters van de administratie 
bevoegd voor het natuurbehoud alsook boswachters van het bosbeheer bevoegd zijn om zonder 
machtiging van een rechter onder meer magazijnen, bergplaatsen, kantoren, bedrijfsgebouwen, 
stallen, stapelhuizen en de in de open lucht gelegen bedrijven alsook alle gronden en wateren te 
betreden. 

 - Ambtenaren en natuurwachters van de administratie bevoegd voor het natuurbehoud - 
Boswachters van het bosbeheer - Bevoegdheid - Betredingsbevoegdheid zonder machtiging van 
een rechter

30 oktober 2018 P.2018.0552.N AC nr. ...30 oktober 2018

MISBRUIK VAN VERTROUWEN

 - Bewijs - Feitelijk vermoeden - Beoordeling
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Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in strafzaken 
onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren waarbij de rechter rekening mag houden met alle vermoedens 
van feitelijke aard die hem de innerlijke overtuiging van de schuld van de beklaagde geven; 
zodoende kan de rechter die gelast is met feiten van misbruik van vertrouwen en die als vaststaand 
gegeven aanneemt dat een vennootschap betalingen heeft gedaan die op grond van de gegevens 
van het strafdossier het vervolgde misdrijf ten nadele van die vennootschap lijken op te leveren, van 
de beklaagde die als bestuurder de betalingen heeft uitgevoerd, vragen daarvoor een aannemelijke 
verantwoording te verstrekken bij gebreke waarvan de rechter op grond van een feitelijk 
vermoeden kan oordelen dat die bestuurder de gelden niet in het belang van de vennootschap 
heeft aangewend, maar ze integendeel heeft verduisterd in de zin van artikel 491 Strafwetboek en 
waarbij aldus de rechter het vermoeden van onschuld niet miskent.

30 oktober 2018 P.2018.0516.N AC nr. ...30 oktober 2018

MISDRIJF

ALLERLEI

Ziekte is een aantasting van de gezondheid, namelijk een ontaarding van de normale toestand van 
een persoon; de ziekte ontstaat bij de aantasting ook al kan ze op dat tijdstip nog evolueren (1). (1) 
Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 240.

Allerlei - Opzettelijke toediening van stoffen die de gezondheid zwaar kunnen schaden - Feiten 
die een ziekte hebben veroorzaakt - Ziekte

24 april 2019 P.2019.0018.F AC nr. ...24 april 2019

- Artt. 402 en 405 Strafwetboek

Aangezien het immunodeficiëntievirus pathogeen is en medicatie vereist, beschadigt de overdracht 
de normale toestand van het besmette organisme; het betreft bijgevolg een aantasting die de 
bodemrechters na de vaststelling ervan, als ziekte hebben kunnen aanmerken, zonder de 
telastlegging onrechtmatig uit te breiden tot een feit dat de wetgever niet heeft bedoeld (1). (1) Zie 
concl. OM in Pas. 2019, nr. 240. 

Allerlei - Opzettelijke toediening van stoffen die de gezondheid zwaar kunnen schaden - Feiten 
die een ziekte hebben veroorzaakt - Begrip - Overdracht van het immunodeficiëntievirus (Aids)

24 april 2019 P.2019.0018.F AC nr. ...24 april 2019

- Artt. 402 en 405 Strafwetboek

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING

Er is sprake van wettige verdediging wanneer de dader, die niet in de mogelijkheid verkeert om een 
onrechtmatige of wederrechtelijke aanranding tegen zijn persoon of tegen een derde af te weren, 
anders dan door het misdrijf te plegen, zich op evenredige wijze tegen die aanval verweert; 
onrechtmatige aanranding houdt niet noodzakelijk in dat er geen voorafgaande fout kan bestaan uit 
hoofde van degene die zich verweert (1). (1) Cass. 5 oktober 2016, AR P.16.0698.F, AC 2016, nr. 
549; F. KUTY, Principes généraux de droit pénal belge, dl. II, L'infraction pénale, Brussel, Larcier, pp. 
342-343; T. MOREAU en D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Brussel, Die Keure, 2017, p. 
99.  

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Wettige verdediging - Begrip - Voorafgaande 
fout van de dader - Gevolg
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5 september 2018 P.2018.0242.F AC nr. ...5 september 2018

- Art. 416 Strafwetboek

Wanneer wettige verdediging wordt aangevoerd, oordeelt de rechter op onaantastbare wijze over 
de ernst en het ogenblikkelijke karakter van de onrechtmatige aanranding alsook over de noodzaak 
en het evenredige karakter van het verweer, op grond van de feitelijke omstandigheden van de zaak 
en rekening houdend met de reacties die de aangerande persoon redelijkerwijs kon of moest 
hebben (1). (1) Cass. 19 april 2006, AR P.06.0018.F, AC 2006, nr. 221, met concl. OM in Pas. 2006, 
nr. 221.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Wettige verdediging - Nazicht door de rechter

5 september 2018 P.2018.0242.F AC nr. ...5 september 2018

- Art. 416 Strafwetboek

TOEREKENBAARHEID

Wanneer de verantwoordelijkheid van een natuurlijke persoon en van een rechtspersoon in het 
gedrang kunnen komen wegens eenzelfde misdrijf, ingeval het misdrijf opzettelijk is gepleegd, is het 
mogelijk, maar niet vereist, dat de natuurlijke persoon samen met de rechtspersoon wordt 
veroordeeld, zodat de strafuitsluitende verschoningsgrond alleen de natuurlijke persoon ten goede 
kan komen en de rechtspersoon in dat geval schuldig moet worden verklaard.

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Rechtspersonen - Zelfde misdrijven - Opzettelijk 
misdrijf - Strafuitsluitende verschoningsgrond - Begunstigde

13 december 2018 C.2016.0224.F AC nr. ...13 december 2018

- Art. 5 Strafwetboek

NATIONALITEIT

Wanneer het verlies van het staatsburgerschap ook dat van de status van burger van de Europese 
Unie en de daaruit voortvloeiende rechten tot gevolg heeft, moet de nationale overheid nagaan of 
de maatregel het evenredigheidsbeginsel eerbiedigt voor wat de gevolgen ervan betreft voor de 
situatie van de betrokkene en, desgevallend, diens familieleden, in het licht van het Unierecht (1). 
(1) HvJ-EU, 2 maart 2010, arrest C-135/08; HvJ-EU, 12 maart 2019, arrest C-221/17.

 - Vervallenverklaring - Veroordeling wegens een terroristisch misdrijf - Vervallenverklaring van 
de nationaliteit uitgesproken door de strafrechter - Voorwaarden - Europees Unierecht - Verlies 
van de status van burger van de Unie - Evenredigheidsbeginsel

24 april 2019 P.2019.0166.F AC nr. ...24 april 2019

- Art. 23/1 Wetboek van de Belgische nationaliteit

De intrekking van het staatsburgerschap is enkel verenigbaar met het Unierecht wanneer zij steunt 
op een reden van algemeen belang, een legitiem doel nastreeft en het evenredigheidsbeginsel 
eerbiedigt; het is rechtmatig dat een lidstaat de bijzondere band van solidariteit en loyaliteit tussen 
hem en zijn staatsburgers, evenals de wederkerigheid van rechten en plichten, die de grondslag 
vormen van de nationaliteitsverhouding, wil beschermen (1). (1) HvJ-EU, 2 maart 2010, arrest C-
135/08; HvJ-EU, 12 maart 2019, arrest C-221/17.

 - Vervallenverklaring - Veroordeling wegens een terroristisch misdrijf - Vervallenverklaring van 
de nationaliteit uitgesproken door de strafrechter - Voorwaarden - Europees Unierecht
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24 april 2019 P.2019.0166.F AC nr. ...24 april 2019

- Art. 23/1 Wetboek van de Belgische nationaliteit

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

De rechter oordeelt onaantastbaar of het gepleegde feit de fysieke of psychische integriteit van 
derden aantast of bedreigt zoals bedoeld in artikel 9, §1, Interneringswet; 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.  

 - Bescherming van de maatschappij - Internering - Aantasting of bedreiging van de fysieke op 
psychische integriteit van derden - Inbreuken op de drugswetgeving - Draagwijdte

25 september 2018 P.2018.0343.N AC nr. ...25 september 2018

De rechter oordeelt feitelijk op onaantastbare wijze of de inverdenkinggestelde in België gevonden 
werd waarbij het Hof zich ertoe beperkt na te gaan of de rechter uit die vaststellingen naar recht 
kon afleiden dat die voorwaarde vervuld was (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 171.   

 - Misdrijf inzake handel in wapens - Wet van 5 augustus 1991 - Misdrijf gepleegd in het 
buitenland - Vervolging in België - Voorwaarde - In België gevonden inverdenkinggestelde - 
Feitelijke beoordeling - Toezicht door het Hof

20 maart 2019 P.2018.1150.F AC nr. ...20 maart 2019

- Art. 13 Wet 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van (en de bestrijding van illegale handel in) 
wapens, munitie en speciaal (voor militair gebruik of voor ordehandhaving) dienstig materieel en daaraan 
verbonden technologie

De rechter die uitspraak doet over een telastlegging mensenhandel beoordeelt onaantastbaar of de 
beklaagde een vermogensvoordeel heeft gehaald uit het doorreizen of het verblijf van de illegaal in 
België verblijvende vreemdeling; het is evenwel aan het Hof om na te gaan of de rechter uit de door 
hem vastgestelde feiten het bestaan van een dergelijk voordeel heeft kunnen afleiden. 

 - Vreemdelingen - Mensenhandel - Vermogensvoordeel - Toezicht door het Hof van Cassatie

26 september 2018 P.2018.0269.F AC nr. ...26 september 2018

- Art. 77bis Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in strafzaken 
onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren waarbij de rechter rekening mag houden met alle vermoedens 
van feitelijke aard die hem de innerlijke overtuiging van de schuld van de beklaagde geven; 
zodoende kan de rechter die gelast is met feiten van misbruik van vertrouwen en die als vaststaand 
gegeven aanneemt dat een vennootschap betalingen heeft gedaan die op grond van de gegevens 
van het strafdossier het vervolgde misdrijf ten nadele van die vennootschap lijken op te leveren, van 
de beklaagde die als bestuurder de betalingen heeft uitgevoerd, vragen daarvoor een aannemelijke 
verantwoording te verstrekken bij gebreke waarvan de rechter op grond van een feitelijk 
vermoeden kan oordelen dat die bestuurder de gelden niet in het belang van de vennootschap 
heeft aangewend, maar ze integendeel heeft verduisterd in de zin van artikel 491 Strafwetboek en 
waarbij aldus de rechter het vermoeden van onschuld niet miskent.

 - Misbruik van vertrouwen - Feitelijk vermoeden - Beoordeling

30 oktober 2018 P.2018.0516.N AC nr. ...30 oktober 2018
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De rechter oordeelt onaantastbaar of er op het ogenblik dat het bevel tot huiszoeking werd 
verleend, ernstige aanwijzingen bestonden dat op het adres waar de huiszoeking diende te worden 
uitgevoerd, het door het onderzoek beoogde misdrijf werd gepleegd of dat zich daar stukken of 
voorwerpen bevinden die kunnen bijdragen tot de ontdekking van de waarheid met betrekking tot 
het in het huiszoekingsbevel bedoelde misdrijf; het Hof gaat na of de rechter uit de door hem 
vastgestelde feiten geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet 
kunnen worden verantwoord (1). (1) Cass. 10 februari 2016, AR P.15.1443.F, AC 2016, nr. 94; Cass. 
12 februari 2013, AR P.12.0785.N, AC 2013, nr. 99.

 - Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Huiszoeking - Bevel tot huiszoeking - 
Ernstige aanwijzingen dat het misdrijf daar werd gepleegd of er zich daar bewijsstukken bevinden

16 oktober 2018 P.2018.0307.N AC nr. ...16 oktober 2018

De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het bestaan afleidt van een daad 
die erin bestaat de ontucht van het slachtoffer op te wekken, te begunstigen of te 
vergemakkelijken, waarbij het Hof zich ertoe beperkt te onderzoeken of hij, uit zijn vaststellingen, 
die beslissing naar recht heeft kunnen afleiden (1). (1) Zie Cass. 17 januari 2012, AR P.11.0871.N, AC 
2012, nr. 42.

 - Zedenbederf van de jeugd - Ontucht - Beoordeling van de gestelde handelingen

10 april 2019 P.2019.0008.F AC nr. ...10 april 2019

- Art. 379 Strafwetboek

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN

GERECHTELIJK ONDERZOEK

De rechter oordeelt onaantastbaar of er op het ogenblik dat het bevel tot huiszoeking werd 
verleend, ernstige aanwijzingen bestonden dat op het adres waar de huiszoeking diende te worden 
uitgevoerd, het door het onderzoek beoogde misdrijf werd gepleegd of dat zich daar stukken of 
voorwerpen bevinden die kunnen bijdragen tot de ontdekking van de waarheid met betrekking tot 
het in het huiszoekingsbevel bedoelde misdrijf; het Hof gaat na of de rechter uit de door hem 
vastgestelde feiten geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet 
kunnen worden verantwoord (1). (1) Cass. 10 februari 2016, AR P.15.1443.F, AC 2016, nr. 94; Cass. 
12 februari 2013, AR P.12.0785.N, AC 2013, nr. 99.

Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Huiszoeking - Bevel tot huiszoeking - Ernstige 
aanwijzingen dat het misdrijf daar werd gepleegd of er zich daar bewijsstukken bevinden - 
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

16 oktober 2018 P.2018.0307.N AC nr. ...16 oktober 2018

OPSPORINGSONDERZOEK

Noch artikel 47bis, § 6, 4), Wetboek van Strafvordering, noch artikel 31 Taalwet Gerechtszaken 
verplichten om een beroep te doen op de bijstand van een beëdigd tolk wanneer de persoon die op 
eigen initiatief vraagt om te worden gehoord, voorstelt dat een derde daarbij zou helpen. 

Opsporingsonderzoek - Opsporingshandelingen - Verhoor zonder bijstand van een tolk - Hulp van 
een derde bij het verhoor - Wettigheid - Verhoor van personen

- Art. 31 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
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19 september 2018 P.2018.0952.F AC nr. ...19 september 2018

- Art. 47bis, § 6, 4) Wetboek van Strafvordering

ONTEIGENING TEN ALGEMENE NUTTE

De onteigeningsvergoeding is billijk indien ze overeenstemt met het bedrag dat de onteigende zal 
moeten betalen voor de aankoop van een pand van dezelfde waarde als dat van dezelfde waarde 
als dat waaruit hij ontzet is (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 244.

 - Billijke onteigeningsvergoeding

25 april 2019 C.2017.0682.F AC nr. ...25 april 2019

- Art. 16 De gecoördineerde Grondwet 1994

De op de onteigeningsvergoeding verschuldigde belasting vormt voor de onteigende een nadeel dat 
een oorzakelijk verband heeft met de onteigening (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 244.

 - Billijke onteigeningsvergoeding - Belasting - Oorzakelijk verband

25 april 2019 C.2017.0682.F AC nr. ...25 april 2019

- Art. 16 De gecoördineerde Grondwet 1994

ONTUCHT EN PROSTITUTIE

De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het bestaan afleidt van een daad 
die erin bestaat de ontucht van het slachtoffer op te wekken, te begunstigen of te 
vergemakkelijken, waarbij het Hof zich ertoe beperkt te onderzoeken of hij, uit zijn vaststellingen, 
die beslissing naar recht heeft kunnen afleiden (1). (1) Zie Cass. 17 januari 2012, AR P.11.0871.N, AC 
2012, nr. 42.

 - Zedenbederf van de jeugd - Ontucht - Beoordeling van de gestelde handelingen - 
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

10 april 2019 P.2019.0008.F AC nr. ...10 april 2019

- Art. 379 Strafwetboek

Het begrip ontucht omvat gedragingen van een grove zinnelijkheid en onzedelijkheid die als 
maatschappelijk buitensporig kunnen worden beschouwd, gelet op, onder meer, de leeftijd van de 
betrokken minderjarige (1). (1) Zie Cass. 17 januari 2012, AR P.11.0871.N, AC 2012, nr. 42.

 - Zedenbederf van de jeugd - Ontucht

10 april 2019 P.2019.0008.F AC nr. ...10 april 2019

- Art. 379 Strafwetboek

Artikel 379 van het Strafwetboek bestraft degene die gehandeld heeft met de bedoeling de seksuele 
driften van een minderjarige te "voldoen", zelfs al tracht hij die enkel "op te wekken" (1). (1) Zie 
concl. OM "in hoofdzaak", in Pas. 2019, nr. 224.  

 - Zedenbederf van de jeugd - Bijzonder opzet

- Art. 379 Strafwetboek
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10 april 2019 P.2019.0008.F AC nr. ...10 april 2019

OPENBAAR MINISTERIE

Overeenkomstig artikel 22 Wetboek van Strafvordering zijn de procureurs des Konings belast met 
de opsporing en de vervolging van misdrijven die tot de bevoegdheid van de hoven van assisen, de 
correctionele rechtbanken en de politierechtbanken behoren (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 
481.

 - Procureur des Konings - Opdracht - Opsporing en vervolging van misdrijven

19 september 2018 P.2018.0456.F AC nr. ...19 september 2018

- Art. 22 Wetboek van Strafvordering

OVEREENKOMST

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

Uit de onderlinge samenhang tussen de artikelen 2, 3, eerste lid, 4, § 1, 1°, en 5 van de wet van 19 
december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten volgt dat, wanneer de persoon die het recht toekent de andere 
persoon het afzonderlijk document met de in artikel 4 van de voormelde wet bedoelde gegevens 
niet verstrekt, de persoon die het recht verkrijgt de nietigheid van de in artikel 4, § 1, 1°, van die wet 
bedoelde bepalingen van de commerciële samenwerkingsovereenkomst kan aanvoeren en dat hij 
dat in dergelijk geval niet binnen de termijn van twee jaar van artikel 5, eerste lid, van die wet dient 
te doen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 263. 

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Commerciële 
samenwerkingsovereenkomst - Wet van 19 december 2005 - Precontractuele informatie - 
Afzonderlijk document - Verplichting van degene die het recht toekent - Tekortkomingen

6 mei 2019 C.2018.0516.F AC nr. ...6 mei 2019

- Artt. 2, 3, eerste lid, 4, § 1, 1°, en 5 Wet 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij 
commerciële samenwerkingsovereenkomsten

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)

De korting wegens minderwaarde, die bestaat in een korting op de marktprijs, hangt niet af van de 
naleving, door de aanbestedende overheid, van de vormvereisten die door artikel 20, § 6, van de 
algemene aannemingsvoorwaarden, worden opgelegd in het kader van de maatregelen van 
ambtswege. 

 - Aanbestedende overheid - Korting wegens minderwaarde

13 december 2018 C.2017.0396.F AC nr. ...13 december 2018

- Art. 20, § 9 Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken

 - Verzoek tot voorlopige oplevering - Keuringen - Resultaten - Aanbestedende overheid - 
Weigering van voorlopige oplevering
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De aanbestedende overheid dient niet te wachten tot haar alle resultaten zijn overhandigd, 
aangezien de resultaten van de voorgeschreven keuringen en proeven die haar al bekend zijn, 
volstaan om hiermee de weigering van voorlopige oplevering te verantwoorden.

13 december 2018 C.2017.0396.F AC nr. ...13 december 2018

- Art. 43, § 2, derde lid Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken

Wanneer binnen eenzelfde opdracht, alle prestaties onverbrekelijk verbonden zijn, zelfs als het 
bijzonder bestek bepaalt dat die prestaties opeenvolgende opleveringen tot gevolg hebben, vangen 
de vervaltermijnen, bepaald bij de artikelen 16, § 4, eerste lid, 2°, en 18, § 2, eerste lid van de 
algemene aannemingsvoorwaarden aan bij de kennisgeving van het laatste proces-verbaal van 
voorlopige of definitieve oplevering, naargelang het geval (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 
245. 

 - Enige opdracht met leveringen en diensten - Onderlinge verbondenheid van opeenvolgende 
prestaties - Verzoek van de opdrachtnemer tot schadeloosstelling - Verschillende opleveringen - 
Vervaltermijnen - Aanvang

25 april 2019 C.2018.0107.F AC nr. ...25 april 2019

- Artt. 16, § 4, eerste lid, 2°, 18, § 2, eerste lid, en 19, § 1, eerste en tweede lid, bijlage bij Algemene 
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en 
voor de concessies voor openbare werken

PREJUDICIEEL GESCHIL

De door de eiser voorgestelde prejudiciële vraag laakt niet het onderscheid tussen advocaten die, 
terwijl ze in dezelfde situatie verkeren, aan verschillende regels zijn onderworpen, maar tussen 
advocaten die, terwijl ze in verschillende situaties verkeren, onderworpen zijn aan verschillende 
regels die, zonder onderscheid, van toepassing zijn op alle advocaten die in dezelfde situatie 
verkeren, omdat de enen onderworpen zijn aan de maatregel dat ze het paleis niet mogen betreden 
en de anderen aan een andere bewarende maatregel, ongeacht de draagwijdte, omvang of 
vormvereisten ervan, waarbij het feit dat alle maatregelen conform de deontologie zijn, namelijk 
dat zij de beginselen waarborgen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die inherent zijn 
aan de uitoefening van het beroep van advocaat en de uitoefening van dat beroep raken, en dus de 
economische situatie van de advocaat, dat onderscheid niet kan opheffen zodat ze niet aan het 
Grondwettelijk Hof hoeft te worden gesteld (1). (1) Zie Cass. 30 maart 2018, AR C.16.0420.F, AC 
2018, nr. 215. 

 - Grondwettelijk Hof - Advocaten in verschillende juridische situaties

25 april 2019 D.2018.0014.F AC nr. ...25 april 2019

- Art. 26, §§ 1 en 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989

RECHT VAN VERDEDIGING

STRAFZAKEN

Strafzaken - Pleitnota neergelegd voor het vonnisgerecht - Laattijdige neerlegging - Wering - 
Middel dat miskenning van het recht van verdediging aanvoert - Vaststelling dat het door de 
nota beoogde gevolg werd bereikt - Middel zonder belang
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Wanneer het gevolg beoogd door een pleitnota, die de appelrechters wegens laattijdige neerlegging 
hebben geweigerd, werd bereikt, is het middel dat de miskenning van het recht van verdediging 
aanvoert omdat die nota geweerd werd, belangloos en, bijgevolg, niet-ontvankelijk (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2019, nr. 239.

24 april 2019 P.2017.0158.F AC nr. ...24 april 2019

Wanneer het gevolg beoogd door een pleitnota, die de appelrechters wegens laattijdige neerlegging 
hebben geweigerd, werd bereikt, is het middel dat de miskenning van het recht van verdediging 
aanvoert omdat die nota geweerd werd, belangloos en, bijgevolg, niet-ontvankelijk (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2019, nr. 239.

Strafzaken - Pleitnota neergelegd voor het vonnisgerecht - Laattijdige neerlegging - Wering - 
Middel dat miskenning van het recht van verdediging aanvoert - Vaststelling dat het door de 
nota beoogde gevolg werd bereikt - Middel zonder belang

24 april 2019 P.2017.0158.F AC nr. ...24 april 2019

De derde die beweert eigenaar te zijn van een lastens de beklaagde verbeurdverklaard goed en die 
aldus dreigt de gevolgen van de verbeurdverklaring te moeten ondergaan, wordt als gevolg van de 
verbeurdverklaring van rechtswege partij in het strafproces en in die hoedanigheid kan hij deze straf 
aanvechten door daartegen elke rechtsmiddel aan te wenden dat ook aan de gewone 
procespartijen ter beschikking staat; het recht van verdediging, het recht op toegang tot de rechter 
en het recht op bescherming van de eigendom vereisen dat de derde voor de rechter op verzet of in 
hoger beroep elk verweer kan aanvoeren dat ertoe strekt dat de verbeurdverklaring tegenover hem 
geen uitwerking heeft, zodat de derde voor die rechter verweer kan voeren, niet enkel over het 
bestaan van zijn burgerlijk eigendomsrecht of goede trouw, maar ook over de strafrechtelijke 
grondslag van de lastens de beklaagde uitgesproken verbeurdverklaring en de rechter dat verweer 
moet onderzoeken in zoverre hij de verbeurdverklaring tegenover die derde niet op een andere 
grond teniet doet (1). (1) Cass. 13 december 2016, AR P.15.1646.N, AC 2016, nr. 724; Cass. 15 
december 2015, AR P.15.1142.N, AC 2015, nr. 753.

Strafzaken - Misdrijf van witwassen - Voorwerp van het misdrijf - Verbeurdverklaring - Rechten 
van derden op de goederen die het voorwerp uitmaken van de verbeurdverklaring - Draagwijdte

16 oktober 2018 P.2018.0391.N AC nr. ...16 oktober 2018

Krachtens artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek, kan de rechter altijd de bijzondere 
verbeurdverklaring die toepasselijk is op de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, van dat wetboek 
uitspreken maar slechts voor zover zij door de procureur des Konings schriftelijk wordt gevorderd; 
die bepaling heeft tot doel een debat mogelijk te maken over de facultatieve verbeurdverklaring 
van vermogensvoordelen verkregen uit de misdrijven die aan de beklaagde worden verweten om 
hem in staat te stellen zijn recht van verdediging uit te oefenen (1). (1) Zie concl. OM in Pas., 2019, 
nr. 169.  

Strafzaken - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen uit het misdrijf verkregen - Schriftelijke 
vordering van het openbaar ministerie - Doelstelling

20 maart 2019 P.2018.0273.F AC nr. ...20 maart 2019

- Art. 43bis, eerste lid Strafwetboek

Strafzaken - Straf - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Schriftelijke vordering van het 
openbaar ministerie - Draagwijdte
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Noch artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek noch enige andere wetsbepaling verplicht de rechter om 
de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen voor bewezen verklaarde 
telastleggingen te beperken tot de in de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie voor die 
telastleggingen vermelde goederen of bedragen en het staat aan de rechter om op basis van de aan 
de tegenspraak onderworpen gegevens van het strafdossier te bepalen welke die 
vermogensvoordelen en hun geldwaarde zijn en deze hetzij in natura hetzij bij equivalent verbeurd 
te verklaren; deze regel houdt geen schending in van artikel 6.1 of 6.3 EVRM noch een miskenning 
van het recht van verdediging aangezien de beklaagde weet voor welke telastleggingen de 
bijzondere verbeurdverklaring wordt gevorderd en hij kennis heeft van de feitelijke gegevens in het 
strafdossier waarop de rechter de verbeurdverklaring kan steunen en hij hierover dan ook 
tegenspraak kan voeren (1). (1) Cass. 2 maart 2010 AR P.09.1726.N, AC 2010, nr. 141, zie ook J. 
ROZIE, "De schriftelijke ontnemingsvordering: een maat voor niets", noot onder dit arrest, NC 2010, 
(131) 133 die uit dit arrest afleidt dat een schriftelijke ontnemingsvordering van ongeacht welk 
bedrag aanleiding kan geven tot een bijzondere verbeurdverklaring van enig ander bedrag. In 
dezelfde zin E. FRANCIS, "De schriftelijke vordering van het openbaar ministerie als voorwaarde 
voor de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen", noot onder Cass. 13 november 2007, NC 
2008, (203) 206, AR P.07.0929.N, AC 2007, nr. 547.  

25 september 2018 P.2018.0281.N AC nr. ...25 september 2018

RECHTBANKEN

ALGEMEEN

Artikel 109bis, § 3, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de andere zaken dan die bedoeld in de 
paragrafen 1 en 2 van dat artikel, worden toegewezen aan kamers met één raadsheer in het hof van 
beroep en dat, wanneer de complexiteit of het belang van de zaak of bijzondere, objectieve 
omstandigheden daartoe aanleiding geven, de eerste voorzitter de zaken geval per geval 
ambtshalve aan een kamer met drie raadsheren kan toewijzen; die toewijzingsbevoegdheid is 
voorbehouden aan de eerste voorzitter van het hof die deze ambtshalve uitoefent, waarbij de 
partijen dienaangaande geen enkel recht op initiatief hebben en de kamer die van de zaak 
kennisneemt, geen rechtsmacht heeft om daarover uitspraak te doen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 
2018, nr. 483.   

Algemeen - Jeugdbescherming - Beschermende maatregel - Beslissing van de jeugdrechtbank - 
Hoger beroep - Kamer van het hof van beroep - Samenstelling - Beslissing om de zaak toe te 
wijzen aan een kamer met drie raadsheren - Toewijzingsbevoegdheid voorbehouden aan de 
eerste voorzitter

19 september 2018 P.2018.0761.F AC nr. ...19 september 2018

- Art. 109bis, § 3 Gerechtelijk Wetboek

Artikel 109bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het hoger beroep tegen de beslissingen in 
strafzaken, tenzij het uitsluitend op burgerlijke rechtsvorderingen of nog louter daarop betrekking 
heeft, wordt toegewezen aan een kamer met drie raadsheren, in voorkomend geval aan de kamer 
bedoeld in artikel 101, § 1, derde lid, Gerechtelijk Wetboek; de dwangmaatregelen die behoren tot 
de bevoegdheid van de jeugdrechter die uitspraak doet over beschermende maatregelen in het 
kader van artikel 38 decreet 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zijn niet strafrechtelijk 
van aard in de zin van die bepaling (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 483.   

Algemeen - Jeugdbescherming - Beschermende maatregel - Beslissing van de jeugdrechtbank - 
Hoger beroep - Kamer van het hof van beroep - Samenstelling - Kamer met drie raadsheren

- Art. 109bis, § 1 Gerechtelijk Wetboek
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19 september 2018 P.2018.0761.F AC nr. ...19 september 2018

BURGERLIJKE ZAKEN

Krachtens de artikelen 104, tweede lid en 578, 1°, 2°, 3° 7° Gerechtelijk Wetboek bestaat een kamer 
van het arbeidshof, behalve de voorzitter, uit vier raadsheren in sociale zaken enkel indien het 
beroep is ingesteld tegen een vonnis over zaken bedoeld in artikel 578, 1°, 2°, 3° en 7° dat is geveld 
door een kamer van de arbeidsrechtbank die was samengesteld uit vier rechters in sociale zaken 
omdat, vóór ieder ander middel, de hoedanigheid van de arbeider of bediende van een van de 
partijen werd betwist, zoals artikel 81, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek voorschrijft; krachtens artikel 
104, vierde lid, van datzelfde wetboek bestaan de kamers die kennis nemen van het hoger beroep 
tegen een vonnis, geveld in een geschil betreffende de aangelegenheden bedoeld in artikel 580 van 
dat wetboek, behalve de voorzitter, uit twee raadsheren in sociale zaken, respectievelijk benoemd 
als werkgever en werknemer (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 216. 

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Arbeidshof - Samenstelling van de zetel - 
Zaken bedoeld in artikel 578, 1°, 2°, 3° en 7° - Betwisting van de hoedanigheid van arbeider of 
bediende door een van de partijen

8 april 2019 S.2018.0062.F AC nr. ...8 april 2019

RECHTEN VAN DE MENS

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS

Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 14 juni 2002 blijkt dat de definitie van onmenselijke en 
onterende behandeling steunt op, eensdeels, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens en, anderdeels, een arrest van het Grondwettelijk Hof, destijds het Arbitragehof, van 
29 juni 1994, en dat de wetgever ter definiëring van die begrippen, beslist heeft niet naar de ter 
zake door het Europees Comité ter voorkoming van foltering of door andere instanties 
geformuleerde verklaringen te verwijzen, maar zich aan de vaste rechtspraak van het Europees Hof 
heeft willen houden, die bindende kracht heeft (1). (1) Art. 417bis, 2° en 3°, Strafwetboek (art. 5, 
wet van 14 juni 2002 houdende overeenstemming van het Belgische recht met het Verdrag tegen 
foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te 
New York op 10 december 1984). De eiser voerde aan dat het feit van hem een ondoorzichtige bril 
te hebben opgezet en oorverdovende muziek te hebben doen horen bij zijn overbrengingen van de 
ene gevangenis naar een andere of van een gevangenis naar het justitiepaleis, een onmenselijke of 
vernederende behandeling oplevert; hij heeft vergeefs twee arresten van het EHRM aangevoerd: 18 
januari 1978, Ierland t. Verenigd Koninkrijk, verzoekschrift nr. 5310/71, §§96, 167 en 168, en 7 
januari 2010, Petyo Petkov t. Bulgarije, verzoekschrift nr. 32130/03, inz. §§32-33 en 43. Dat laatste 
arrest heeft geoordeeld dat "de noodzaak om de anonimiteit van de verzoeker te bewaren het 
gebruik van een bivakmuts verantwoordde tijdens zijn verschijningen in het openbaar bij de 
overbrenging naar de zittingszaal van de rechtbank". (M.N.B.)  

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Onmenselijke en vernederende behandeling - Definitie - 
Verklaringen van het Europees Comité ter voorkoming van foltering

26 september 2018 P.2018.0250.F AC nr. ...26 september 2018

- Art. 3 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 417bis, 2° et 3° Strafwetboek

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Buitenlands bevel tot aanhouding - Exequatur - 
Voorwaardelijke invrijheidstelling - Artikel 292, Gerechtelijk Wetboek - Onpartijdigheid - 
Cumulatie van ambten
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De omstandigheid dat een rechter, zoals in voorliggend geval, eerst in de kamer van 
inbeschuldigingstelling heeft gezeteld om een beschikking tot exequatur van een buitenlands bevel 
tot aanhouding te bevestigen en vervolgens om, binnen hetzelfde rechtscollege, uitspraak te doen 
over een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling wegens overschrijding van de redelijke 
termijn van de met het oog op uitlevering ondergane hechtenis, op grond van diezelfde titel, kan 
niet als cumulatie van ambten worden beschouwd zoals verboden bij artikel 292 Gerechtelijk 
Wetboek, aangezien zijn rechterlijk ambt hetzelfde is gebleven.

29 augustus 2018 P.2018.0933.F AC nr. ...29 augustus 2018

- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 292 Gerechtelijk Wetboek

Artikel 6.1 EVRM is niet van toepassing op het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over een 
verzoek tot invrijheidstelling van een persoon wiens internationaal aanhoudingsbevel uitvoerbaar 
werd verklaard.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Buitenlands bevel tot aanhouding - Exequatur

29 augustus 2018 P.2018.0933.F AC nr. ...29 augustus 2018

- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Noch artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek noch enige andere wetsbepaling verplicht de rechter om 
de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen voor bewezen verklaarde 
telastleggingen te beperken tot de in de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie voor die 
telastleggingen vermelde goederen of bedragen en het staat aan de rechter om op basis van de aan 
de tegenspraak onderworpen gegevens van het strafdossier te bepalen welke die 
vermogensvoordelen en hun geldwaarde zijn en deze hetzij in natura hetzij bij equivalent verbeurd 
te verklaren; deze regel houdt geen schending in van artikel 6.1 of 6.3 EVRM noch een miskenning 
van het recht van verdediging aangezien de beklaagde weet voor welke telastleggingen de 
bijzondere verbeurdverklaring wordt gevorderd en hij kennis heeft van de feitelijke gegevens in het 
strafdossier waarop de rechter de verbeurdverklaring kan steunen en hij hierover dan ook 
tegenspraak kan voeren (1). (1) Cass. 2 maart 2010 AR P.09.1726.N, AC 2010, nr. 141, zie ook J. 
ROZIE, "De schriftelijke ontnemingsvordering: een maat voor niets", noot onder dit arrest, NC 2010, 
(131) 133 die uit dit arrest afleidt dat een schriftelijke ontnemingsvordering van ongeacht welk 
bedrag aanleiding kan geven tot een bijzondere verbeurdverklaring van enig ander bedrag. In 
dezelfde zin E. FRANCIS, "De schriftelijke vordering van het openbaar ministerie als voorwaarde 
voor de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen", noot onder Cass. 13 november 2007, NC 
2008, (203) 206, AR P.07.0929.N, AC 2007, nr. 547.  

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Recht op een eerlijke 
behandeling  - Straf - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Schriftelijke vordering van het 
openbaar ministerie - Draagwijdte

25 september 2018 P.2018.0281.N AC nr. ...25 september 2018

De vaststelling van tijdvakken van inactiviteit of van een onverantwoorde vertraging, zonder 
inachtneming van de duur ervan, volstaat op zich niet om tot een overschrijding van de redelijke 
termijn te besluiten.

Verdrag rechten van de mens - Algemeen - Artikel 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Tijdvak 
van inactiviteit - Onverantwoorde vertraging - Vaststelling

13 december 2018 C.2016.0224.F AC nr. ...13 december 2018

- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Misdrijf van 
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De derde die beweert eigenaar te zijn van een lastens de beklaagde verbeurdverklaard goed en die 
aldus dreigt de gevolgen van de verbeurdverklaring te moeten ondergaan, wordt als gevolg van de 
verbeurdverklaring van rechtswege partij in het strafproces en in die hoedanigheid kan hij deze straf 
aanvechten door daartegen elke rechtsmiddel aan te wenden dat ook aan de gewone 
procespartijen ter beschikking staat; het recht van verdediging, het recht op toegang tot de rechter 
en het recht op bescherming van de eigendom vereisen dat de derde voor de rechter op verzet of in 
hoger beroep elk verweer kan aanvoeren dat ertoe strekt dat de verbeurdverklaring tegenover hem 
geen uitwerking heeft, zodat de derde voor die rechter verweer kan voeren, niet enkel over het 
bestaan van zijn burgerlijk eigendomsrecht of goede trouw, maar ook over de strafrechtelijke 
grondslag van de lastens de beklaagde uitgesproken verbeurdverklaring en de rechter dat verweer 
moet onderzoeken in zoverre hij de verbeurdverklaring tegenover die derde niet op een andere 
grond teniet doet (1). (1) Cass. 13 december 2016, AR P.15.1646.N, AC 2016, nr. 724; Cass. 15 
december 2015, AR P.15.1142.N, AC 2015, nr. 753.

witwassen - Voorwerp van het misdrijf - Verbeurdverklaring - Rechten van derden op de goederen 
die het voorwerp uitmaken van de verbeurdverklaring - Draagwijdte

16 oktober 2018 P.2018.0391.N AC nr. ...16 oktober 2018

Noch artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek noch enige andere wetsbepaling verplicht de rechter om 
de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen voor bewezen verklaarde 
telastleggingen te beperken tot de in de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie voor die 
telastleggingen vermelde goederen of bedragen en het staat aan de rechter om op basis van de aan 
de tegenspraak onderworpen gegevens van het strafdossier te bepalen welke die 
vermogensvoordelen en hun geldwaarde zijn en deze hetzij in natura hetzij bij equivalent verbeurd 
te verklaren; deze regel houdt geen schending in van artikel 6.1 of 6.3 EVRM noch een miskenning 
van het recht van verdediging aangezien de beklaagde weet voor welke telastleggingen de 
bijzondere verbeurdverklaring wordt gevorderd en hij kennis heeft van de feitelijke gegevens in het 
strafdossier waarop de rechter de verbeurdverklaring kan steunen en hij hierover dan ook 
tegenspraak kan voeren (1). (1) Cass. 2 maart 2010 AR P.09.1726.N, AC 2010, nr. 141, zie ook J. 
ROZIE, "De schriftelijke ontnemingsvordering: een maat voor niets", noot onder dit arrest, NC 2010, 
(131) 133 die uit dit arrest afleidt dat een schriftelijke ontnemingsvordering van ongeacht welk 
bedrag aanleiding kan geven tot een bijzondere verbeurdverklaring van enig ander bedrag. In 
dezelfde zin E. FRANCIS, "De schriftelijke vordering van het openbaar ministerie als voorwaarde 
voor de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen", noot onder Cass. 13 november 2007, NC 
2008, (203) 206, AR P.07.0929.N, AC 2007, nr. 547.  

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht op een eerlijk proces - Recht van 
verdediging - Straf - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Schriftelijke vordering van het 
openbaar ministerie - Draagwijdte

25 september 2018 P.2018.0281.N AC nr. ...25 september 2018

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Eerste aanvullend protocol - Artikel 1 - Bescherming van 
de eigendom - Misdrijf van witwassen - Voorwerp van het misdrijf - Verbeurdverklaring - Rechten 
van derden op de goederen die het voorwerp uitmaken van de verbeurdverklaring - Draagwijdte
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De derde die beweert eigenaar te zijn van een lastens de beklaagde verbeurdverklaard goed en die 
aldus dreigt de gevolgen van de verbeurdverklaring te moeten ondergaan, wordt als gevolg van de 
verbeurdverklaring van rechtswege partij in het strafproces en in die hoedanigheid kan hij deze straf 
aanvechten door daartegen elke rechtsmiddel aan te wenden dat ook aan de gewone 
procespartijen ter beschikking staat; het recht van verdediging, het recht op toegang tot de rechter 
en het recht op bescherming van de eigendom vereisen dat de derde voor de rechter op verzet of in 
hoger beroep elk verweer kan aanvoeren dat ertoe strekt dat de verbeurdverklaring tegenover hem 
geen uitwerking heeft, zodat de derde voor die rechter verweer kan voeren, niet enkel over het 
bestaan van zijn burgerlijk eigendomsrecht of goede trouw, maar ook over de strafrechtelijke 
grondslag van de lastens de beklaagde uitgesproken verbeurdverklaring en de rechter dat verweer 
moet onderzoeken in zoverre hij de verbeurdverklaring tegenover die derde niet op een andere 
grond teniet doet (1). (1) Cass. 13 december 2016, AR P.15.1646.N, AC 2016, nr. 724; Cass. 15 
december 2015, AR P.15.1142.N, AC 2015, nr. 753.

16 oktober 2018 P.2018.0391.N AC nr. ...16 oktober 2018

De derde die beweert eigenaar te zijn van een lastens de beklaagde verbeurdverklaard goed en die 
aldus dreigt de gevolgen van de verbeurdverklaring te moeten ondergaan, wordt als gevolg van de 
verbeurdverklaring van rechtswege partij in het strafproces en in die hoedanigheid kan hij deze straf 
aanvechten door daartegen elke rechtsmiddel aan te wenden dat ook aan de gewone 
procespartijen ter beschikking staat; het recht van verdediging, het recht op toegang tot de rechter 
en het recht op bescherming van de eigendom vereisen dat de derde voor de rechter op verzet of in 
hoger beroep elk verweer kan aanvoeren dat ertoe strekt dat de verbeurdverklaring tegenover hem 
geen uitwerking heeft, zodat de derde voor die rechter verweer kan voeren, niet enkel over het 
bestaan van zijn burgerlijk eigendomsrecht of goede trouw, maar ook over de strafrechtelijke 
grondslag van de lastens de beklaagde uitgesproken verbeurdverklaring en de rechter dat verweer 
moet onderzoeken in zoverre hij de verbeurdverklaring tegenover die derde niet op een andere 
grond teniet doet (1). (1) Cass. 13 december 2016, AR P.15.1646.N, AC 2016, nr. 724; Cass. 15 
december 2015, AR P.15.1142.N, AC 2015, nr. 753.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - Misdrijf van 
witwassen - Voorwerp van het misdrijf - Verbeurdverklaring - Rechten van derden op de goederen 
die het voorwerp uitmaken van de verbeurdverklaring - Draagwijdte

16 oktober 2018 P.2018.0391.N AC nr. ...16 oktober 2018

RECHTERLIJK GEWIJSDE

GEZAG VAN GEWIJSDE

Het gezag van gewijsde strekt zich uit tot hetgeen de rechter over een geschilpunt heeft beslist en 
tot hetgeen, gelet op het geschil dat voor de rechter is gebracht en waarover de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren, zij het impliciet, de noodzakelijke grondslag van zijn beslissing 
vormt (1). (1) Cass. 31 maart 2017, AR C.13.0517.N, AC 2017, nr. 232.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar - 
Verjaring - Verjaringstermijn - Aanvang - Subrogatie

28 maart 2019 C.2018.0374.F AC nr. ...28 maart 2019

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
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BURGERLIJKE ZAKEN

Krachtens de artikelen 104, tweede lid en 578, 1°, 2°, 3° 7° Gerechtelijk Wetboek bestaat een kamer 
van het arbeidshof, behalve de voorzitter, uit vier raadsheren in sociale zaken enkel indien het 
beroep is ingesteld tegen een vonnis over zaken bedoeld in artikel 578, 1°, 2°, 3° en 7° dat is geveld 
door een kamer van de arbeidsrechtbank die was samengesteld uit vier rechters in sociale zaken 
omdat, vóór ieder ander middel, de hoedanigheid van de arbeider of bediende van een van de 
partijen werd betwist, zoals artikel 81, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek voorschrijft; krachtens artikel 
104, vierde lid, van datzelfde wetboek bestaan de kamers die kennis nemen van het hoger beroep 
tegen een vonnis, geveld in een geschil betreffende de aangelegenheden bedoeld in artikel 580 van 
dat wetboek, behalve de voorzitter, uit twee raadsheren in sociale zaken, respectievelijk benoemd 
als werkgever en werknemer (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 216. 

Burgerlijke zaken - Arbeidshof - Samenstelling van de zetel - Zaken bedoeld in artikel 578, 1°, 2°, 
3° en 7° - Betwisting van de hoedanigheid van arbeider of bediende door een van de partijen

8 april 2019 S.2018.0062.F AC nr. ...8 april 2019

STRAFZAKEN

Overeenkomstig artikel 779 Gerechtelijk Wetboek moeten de rechters die aan de beraadslaging 
deelnemen en uitspraak doen, op straffe van nietigheid alle rechtszittingen hebben bijgewoond 
waarop de zaak werd behandeld; dat artikel vereist niet dat de beslissing waarbij een 
onderzoeksmaatregel wordt bevolen en de beslissing waarbij nadien over de zaak zelf uitspraak 
wordt gedaan, steeds door dezelfde rechters worden gewezen aangezien die continuïteit enkel 
vereist is wanneer het debat vóór de beslissing tot het bevelen van de onderzoeksmaatregel wordt 
voortgezet na die beslissing (1). (1) Cass. 7 juni 2007, AR C.05.0453.F, AC 2007, nr. 312; Cass. 21 
januari 2003, AR P.02.0102.N, AC 2003, nr. 42. 

Strafzaken - Samenstelling van de zetel - Beslissing waarbij een onderzoeksmaatregel wordt 
bevolen - Beslissing waarbij nadien over de zaak uitspraak wordt gedaan - Continuïteit van de 
zetel - Draagwijdte

16 oktober 2018 P.2018.0189.N AC nr. ...16 oktober 2018

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)

De uitoefening van procesrechten is niet onbeperkt, maar vindt zijn grenzen in het algemeen 
rechtsbeginsel van het verbod op rechtsmisbruik(1); ook het beslagrecht kan abusief zijn indien het 
wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk de perken te buiten gaat van de uitoefening van dat 
recht door een normaal zorgvuldige persoon; dit is meer bepaald het geval wanneer het wordt 
uitgeoefend voor doeleinden die geen verband houden met deze waarvoor het recht wordt 
verleend. (1) Cass. 26 oktober 2017, AR C.16.0393.N, AC 2017, nr. 598. 

 - Verbod op rechtsmisbruik - Uitoefening van procesrechten - Grenzen - Toepassing - Beslagrecht

28 september 2018 C.2018.0058.N AC nr. ...28 september 2018

RECHTSMISBRUIK

 - Uitoefening van procesrechten - Grenzen - Toepassing - Beslagrecht
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De uitoefening van procesrechten is niet onbeperkt, maar vindt zijn grenzen in het algemeen 
rechtsbeginsel van het verbod op rechtsmisbruik(1); ook het beslagrecht kan abusief zijn indien het 
wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk de perken te buiten gaat van de uitoefening van dat 
recht door een normaal zorgvuldige persoon; dit is meer bepaald het geval wanneer het wordt 
uitgeoefend voor doeleinden die geen verband houden met deze waarvoor het recht wordt 
verleend. (1) Cass. 26 oktober 2017, AR C.16.0393.N, AC 2017, nr. 598. 

28 september 2018 C.2018.0058.N AC nr. ...28 september 2018

De eiseres die de rechtspleging voor kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden aanwendt, 
wordt door het Hof veroordeeld tot een boete waarvan het bedrag wordt vastgesteld naargelang de 
ernst van het begane misbruik.

 - Arrest van het Hof - Vordering tot rectificatie - Vordering tot schadevergoeding - Aanwenden 
van de rechtspleging voor kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden - Boete

25 april 2019 C.2018.0459.F AC nr. ...25 april 2019

- Art. 780bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer uit de door het Hof opgemerkte omstandigheden blijkt dat de eiseres haar recht van 
vordering tot rectificatie heeft uitgeoefend op een wijze die kennelijk de uitoefening van dat recht 
door een normaal voorzichtige en redelijke rechtzoekende te buiten gaat, begaat zij rechtsmisbruik; 
het Hof veroordeelt de eiseres bijgevolg tot het herstel van het aan de verweersters toegebracht 
nadeel dat ieder van hen billijk raamt vermits het onmogelijk anders kan worden bepaald.

 - Arrest van het Hof - Vordering tot rectificatie - Verwerping - Vordering tot schadevergoeding

25 april 2019 C.2018.0459.F AC nr. ...25 april 2019

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN

ALLERLEI

De rechter hoeft de afwijzing van een verzoek tot heropening van het debat niet te motiveren 
aangezien het niet om een punt van de vordering gaat in de zin van artikel 1138, 3°, Gerechtelijk 
Wetboek (1). (1) Cass. 13 april 2005, AR P.05.0263.F, AC 2005, nr. 221.   

Allerlei - Strafzaken - Strafvordering - Verzoek tot heropening van het debat - Weigering - 
Motiveringsplicht

5 september 2018 P.2018.0242.F AC nr. ...5 september 2018

- Art. 149 De gecoördineerde Grondwet 1994

GEEN CONCLUSIE

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - 
Terroristisch misdrijf - Deelname aan enige activiteit van een terroristische groep - Veroordeling - 
Aanwijzing van wettelijke bepalingen die werden toegepast
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De regelmatige verantwoording van de rechterlijke beslissing vereist dat ze de wetsbepalingen 
vermeldt die de bestanddelen bepalen van het aan de beklaagde te laste gelegde misdrijf en de 
wetsbepalingen die de straf uitvaardigen (1); wanneer materiële handelingen van deelname aan 
enige activiteit van een terroristische groep bovendien een afzonderlijk misdrijf kunnen vormen, dat 
niet ten laste van de beklaagde wordt gelegd, moet de rechter de wetsbepalingen die dat misdrijf 
betreffen niet vermelden. (1)  Zie Cass. 27 november 2012, AR P.11.1433.N, AC 2012, nr. 641. 

24 april 2019 P.2019.0166.F AC nr. ...24 april 2019

- Art. 140, § 1 Strafwetboek

- Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Artikel 1, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden vereist enkel dat de rechter de gegevens 
opgeeft waaruit hij voor de inverdenkinggestelde of de beklaagde het bestaan van verzachtende 
omstandigheden afleidt en bij afwezigheid van desbetreffend verweer, verplicht artikel 149 
Grondwet de rechter niet tot een meer omstandige motivering; hieruit volgt dat de rechter ten 
aanzien van de beklaagde die daarover geen verweer heeft gevoerd, het bestaan van verzachtende 
omstandigheden kan afleiden uit het feit dat de beklaagde nog niet is veroordeeld tot criminele 
straffen wat geen automatisme inhoudt en niet betekent dat de rechter geen weloverwogen 
beslissing heeft genomen op grond van de gegevens eigen aan de zaak.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Opgave van 
gegevens waaruit het bestaan van verzachtende omstandigheden wordt afgeleid

30 oktober 2018 P.2018.0539.N AC nr. ...30 oktober 2018

OP CONCLUSIE

Wanneer de appelrechters, anders dan de eerste rechter, de in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek 
bedoelde samenloop vaststellen en oordelen dat de reeds uitgesproken straffen niet voldoende 
lijken voor een juiste bestraffing van al de misdrijven, houden zij bij de straftoemeting rekening met 
de reeds uitgesproken straffen maar het geheel van de straffen uitgesproken met toepassing van dit 
artikel mag het maximum van de zwaarste straf niet te boven gaan; de appelrechters die aldus, 
rekening houdend met de bedoelde samenloop, een bijkomende straf uitspreken die niet zwaarder 
is dan de straf die het beroepen vonnis heeft opgelegd wegens het bij hen aanhangige feit alleen, 
verzwaren de toestand van de beklaagde niet (1). (1) Cass. 16 januari 2018, AR P.17.0387.N, AC 
2018, nr. 30; Cass. 19 oktober 2011, AR P.11.1198.F, AC 2011, nr. 559; Cass. 9 oktober 2007, AR 
P.07.0827.N, AC 2007, nr. 467.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - 
Samenloop - Gescheiden berechting - Eenheid van opzet - In kracht van gewijsde gegane 
veroordeling - Aanhangige feiten die aan de veroordeling voorafgaan - Straftoemeting die 
rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen - Bijkomende bestraffing

16 oktober 2018 P.2018.0188.N AC nr. ...16 oktober 2018

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN

Uit de artikelen 859 en 860 Burgerlijk Wetboek volgt dat, in het door artikel 859 bedoelde geval, de 
waarde van de onroerende goederen waaruit de kavels zullen worden gevormd, moet worden 
geschat op het tijdstip van de verdeling, waarvan de inbreng een verrichting is (1). (1) Zie concl. OM 
in Pas. 2019, nr. 214.

 - Erfenis - Vereffening - Verdeling - Inbreng - Geschonken onroerend goed - Waarde - Schatting - 
Tijdstip
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8 april 2019 C.2017.0657.F AC nr. ...8 april 2019

De herroeping wegens ondankbaarheid heeft geen uitwerking ten aanzien van een derde die 
beschikt over een wettelijke hypotheek op het voorwerp van de schenking die vóór de eis tot 
herroeping werd ingeschreven (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 227. 

 - Schenking - Herroeping - Uitwerkingen - Rechten van derden - Hypotheek - Wettelijke hypotheek

11 april 2019 F.2017.0073.F AC nr. ...11 april 2019

- Art. 918, eerste lid Burgerlijk Wetboek

SLAGEN EN VERWONDINGEN - DODEN

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN

Ziekte is een aantasting van de gezondheid, namelijk een ontaarding van de normale toestand van 
een persoon; de ziekte ontstaat bij de aantasting ook al kan ze op dat tijdstip nog evolueren (1). (1) 
Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 240.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Opzettelijke toediening van 
stoffen die de gezondheid zwaar kunnen schaden - Feiten die een ziekte hebben veroorzaakt - 
Ziekte

24 april 2019 P.2019.0018.F AC nr. ...24 april 2019

- Artt. 402 en 405 Strafwetboek

Aangezien het immunodeficiëntievirus pathogeen is en medicatie vereist, beschadigt de overdracht 
de normale toestand van het besmette organisme; het betreft bijgevolg een aantasting die de 
bodemrechters na de vaststelling ervan, als ziekte hebben kunnen aanmerken, zonder de 
telastlegging onrechtmatig uit te breiden tot een feit dat de wetgever niet heeft bedoeld (1). (1) Zie 
concl. OM in Pas. 2019, nr. 240. 

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Opzettelijke toediening van 
stoffen die de gezondheid zwaar kunnen schaden - Feiten die een ziekte hebben veroorzaakt - 
Begrip - Overdracht van het immunodeficiëntievirus (Aids)

24 april 2019 P.2019.0018.F AC nr. ...24 april 2019

- Artt. 402 en 405 Strafwetboek

Wanneer wettige verdediging wordt aangevoerd, oordeelt de rechter op onaantastbare wijze over 
de ernst en het ogenblikkelijke karakter van de onrechtmatige aanranding alsook over de noodzaak 
en het evenredige karakter van het verweer, op grond van de feitelijke omstandigheden van de zaak 
en rekening houdend met de reacties die de aangerande persoon redelijkerwijs kon of moest 
hebben (1). (1) Cass. 19 april 2006, AR P.06.0018.F, AC 2006, nr. 221, met concl. OM in Pas. 2006, 
nr. 221.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Rechtvaardigingsgrond - 
Wettige verdediging - Nazicht door de rechter

5 september 2018 P.2018.0242.F AC nr. ...5 september 2018

- Art. 416 Strafwetboek

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Rechtvaardigingsgrond - 
Wettige verdediging - Begrip - Voorafgaande fout van de dader - Gevolg
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Er is sprake van wettige verdediging wanneer de dader, die niet in de mogelijkheid verkeert om een 
onrechtmatige of wederrechtelijke aanranding tegen zijn persoon of tegen een derde af te weren, 
anders dan door het misdrijf te plegen, zich op evenredige wijze tegen die aanval verweert; 
onrechtmatige aanranding houdt niet noodzakelijk in dat er geen voorafgaande fout kan bestaan uit 
hoofde van degene die zich verweert (1). (1) Cass. 5 oktober 2016, AR P.16.0698.F, AC 2016, nr. 
549; F. KUTY, Principes généraux de droit pénal belge, dl. II, L'infraction pénale, Brussel, Larcier, pp. 
342-343; T. MOREAU en D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Brussel, Die Keure, 2017, p. 
99.  

5 september 2018 P.2018.0242.F AC nr. ...5 september 2018

- Art. 416 Strafwetboek

STEDENBOUW

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE

Krachtens artikel D.VII.13, eerste lid, Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, beveelt de rechtbank, 
naast de straf, op met redenen omkleed verzoek van de gemachtigd ambtenaar of het 
gemeentecollege, hetzij het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat of de stopzetting van 
het onrechtmatig gebruik, hetzij de uitvoering van werken of inrichtingswerken, hetzij de betaling 
van een som gelijk aan de meerwaarde die het goed ingevolge de overtreding verworven heeft; die 
bepaling machtigt de rechter niet om de gemachtigd ambtenaar of het gemeentecollege te 
ondervragen noch om hen in de zaak te doen tussenkomen, teneinde hun standpunt omtrent de 
keuze voor de gepaste herstelmaatregel te horen.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregelen - 
Met redenen omkleed verzoekschrift van de gemachtigd ambtenaar of het gemeentecollege - 
Initiatiefrecht van de rechter - Waals Gewest

5 september 2018 P.2017.1175.F AC nr. ...5 september 2018

- Art. D.VII.13 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

De rechter kan geen van de in artikel D.VII.13, eerste lid, Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling 
bedoelde rechtstreekse herstelmaatregelen bevelen zo die maatregel niet door de gemachtigd 
ambtenaar of door het gemeentecollege werd gevorderd; de rechter kan die maatregel niet 
ambtshalve bevelen.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Waals Gewest - 
Herstelmaatregelen - Voorwaarde - Met redenen omkleed verzoekschrift van de gemachtigd 
ambtenaar of het gemeentecollege

5 september 2018 P.2017.1175.F AC nr. ...5 september 2018

- Art. D.VII.13 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG

De voorschriften van een bijzonder plan van aanleg dienen te worden beschouwd als een wet in de 
zin van artikel 608 Gerechtelijk Wetboek waarop de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk 
Wetboek niet van toepassing zijn; een cassatiemiddel dat de schending van bewijskracht ervan 
aanvoert is niet ontvankelijk.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Bijzonder plan van aanleg - Aard - Gevolg - Schending 
van bewijskracht - Toepasselijkheid - Cassatiemiddel afgeleid uit die schending - Ontvankelijkheid

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek
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28 september 2018 C.2018.0081.N AC nr. ...28 september 2018

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 2, § 1, tweede en derde lid Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, 
zoals gewijzigd bij decreet 19 december 1998

STRAF

ABDERE STRAFFEN

Uit artikel 60 van het Strafwetboek blijkt dat, bij samenloop van verschillende wanbedrijven, de 
gecumuleerde straf driehonderd uur werkstraf niet te boven mag gaan (1). (1) Merk op dat, 
ingevoegd door artikel 14, 2°, van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de 
strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (de zogenaamde "pot-pourri II"-wet),  
"artikel 56, nieuw vierde lid, [van het Strafwetboek] erop is gericht een beslissing te nemen over het 
bestaande twistpunt inzake de vraag of [de] bovengrenzen [van de autonome straffen bedoeld in de 
artikelen 37ter en volgende van dat wetboek] ook ongewijzigd blijven in geval van herhaling, zoals 
de logica voorschrijft en het hof van beroep te Brussel in diverse arresten heeft geoordeeld" 
(memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, DOC 54 1418/001, p. 12).  

Andere straffen - Werkstraf - Meerdaadse samenloop - Gevolgen - Maximum van driehonderd uur

10 april 2019 P.2019.0257.F AC nr. ...10 april 2019

- Art. 60 Strafwetboek

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID

Wanneer meerdere beklaagden aan dezelfde misdrijven schuldig worden verklaard, houdt de 
motivering van de straf of van de weigering om de opschorting van de uitspraak van de veroordeling 
te verlenen niet op een geïndividualiseerde motivering te zijn, enkel en alleen omdat ze op een 
collectieve wijze is geformuleerd (1). (1) Cass. 7 december 2011, AR P.11.1100.F, arrest niet 
gepubliceerd. Inzake de onderscheiden begrippen die respectievelijk zijn vervat in het beginsel van 
de individualisering van de straf en in het algemeen rechtsbeginsel betreffende het persoonlijk 
karakter van de straf, zie Fr. KUTY, Les Principes généraux de droit pénal belge, dl. IV, La Notion de 
peine, Larcier, 2017, nrs. 2180 tot 2182; GwH, 3 april 2014, nr. 65/2014, § B.7.2, en Cass. 9 april 
2013, AR P.12.0783.N, AC 2013, nr. 223 (persoonlijk karakter van de straf); AA, 29 maart 2000, nr. 
38/2000, § B.6.2 (individualisering van de straf).  

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Motivering - Collectieve formulering - 
Individualisering van de straf

10 april 2019 P.2019.0024.F AC nr. ...10 april 2019

- Art. 3, vierde lid Wet 10 februari 1994 tot wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie

AUTRES PEINES

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Schriftelijke vordering van het 
openbaar ministerie - Draagwijdte
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Noch artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek noch enige andere wetsbepaling verplicht de rechter om 
de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen voor bewezen verklaarde 
telastleggingen te beperken tot de in de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie voor die 
telastleggingen vermelde goederen of bedragen en het staat aan de rechter om op basis van de aan 
de tegenspraak onderworpen gegevens van het strafdossier te bepalen welke die 
vermogensvoordelen en hun geldwaarde zijn en deze hetzij in natura hetzij bij equivalent verbeurd 
te verklaren; deze regel houdt geen schending in van artikel 6.1 of 6.3 EVRM noch een miskenning 
van het recht van verdediging aangezien de beklaagde weet voor welke telastleggingen de 
bijzondere verbeurdverklaring wordt gevorderd en hij kennis heeft van de feitelijke gegevens in het 
strafdossier waarop de rechter de verbeurdverklaring kan steunen en hij hierover dan ook 
tegenspraak kan voeren (1). (1) Cass. 2 maart 2010 AR P.09.1726.N, AC 2010, nr. 141, zie ook J. 
ROZIE, "De schriftelijke ontnemingsvordering: een maat voor niets", noot onder dit arrest, NC 2010, 
(131) 133 die uit dit arrest afleidt dat een schriftelijke ontnemingsvordering van ongeacht welk 
bedrag aanleiding kan geven tot een bijzondere verbeurdverklaring van enig ander bedrag. In 
dezelfde zin E. FRANCIS, "De schriftelijke vordering van het openbaar ministerie als voorwaarde 
voor de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen", noot onder Cass. 13 november 2007, NC 
2008, (203) 206, AR P.07.0929.N, AC 2007, nr. 547.  

25 september 2018 P.2018.0281.N AC nr. ...25 september 2018

Wanneer de afloop van de verbeurdverklaring definitief werd beslist door de vermogensvoordelen 
verkregen uit de bewezen geachte tenlasteleggingen van misbruik van vennootschapsgoederen per 
equivalent verbeurd te verklaren terwijl het bedrag ervan niet aan de burgerlijke partij is 
toegewezen, is het hof van beroep, dat uitspraak doet over de civielrechtelijke belangen met 
toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, onbevoegd om die 
beslissing ter discussie te stellen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 168. 

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen uit het misdrijf verkregen - 
Verbeurdverklaring per equivalent - Onstentenis van toewijzing aan de burgerlijke partij - 
Gevolg - Later bezwaar van de burgerlijke partij

20 maart 2019 P.2017.0730.F AC nr. ...20 maart 2019

- Art. 43bis, derde lid Strafwetboek

De vereiste van een schriftelijke vordering voor de facultatieve verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen is aan geen enkele bijzonder vormvereiste onderworpen; de artikelen 42, 3°, 
en 43bis Strafwetboek verbieden niet dat het geschrift tot stand komt door het proces-verbaal van 
de rechtszitting dat op regelmatige wijze de inhoud van de mondelinge vordering van het openbaar 
ministerie tot verbeurdverklaring vaststelt (1). (1) Zie Cass. 23 november 2010, AR P.10.1371.N, AC 
2010, nr. 689, §20, NC 2012, p. 220, noot F. VAN DOOREN, “Schriftelijke of mondelinge 
ontnemingsvordering?”; Fr. LUGENTZ en D. VANDERMEERSCH, “Saisie et confiscation en matière 
pénale”, RPDB. 2015, nr. 114 en noot 196.   

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensbestanddelen - 
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie - Voeging aan de rechtspleging - Vorm

12 september 2018 P.2018.0350.F AC nr. ...12 september 2018

- Artt. 42, 3°, en 43, eerste lid Strafwetboek

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Misdrijf van witwassen - Voorwerp van het misdrijf - 
Rechten van derden op de goederen die het voorwerp uitmaken van de verbeurdverklaring - 
Draagwijdte
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Krachtens artikel 505, derde lid, Strafwetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij wet 
van 10 mei 2007, wordt het voorwerp van het misdrijf witwassen verbeurdverklaard, zelfs als het 
geen eigendom van de veroordeelde is, zonder dat die verbeurdverklaring nochtans de rechten van 
derden op de goederen die het voorwerp kunnen uitmaken van de verbeurdverklaring, schaadt; 
artikel 505, zesde en zevende lid, Strafwetboek, zoals thans van toepassing, heeft dezelfde 
draagwijdte en aldus sluiten die bepalingen niet uit dat de verbeurdverklaarde goederen eigendom 
zijn van een derde (1). (1) Cass. 13 december 2016, AR P.15.1646.N, AC 2016, nr. 724; Cass. 15 
december 2015, AR P.15.1142.N, AC 2015, nr. 753; Cass. 4 maart 2014, AR P. 13.1852.N, AC 2014, 
nr. 170. 

16 oktober 2018 P.2018.0391.N AC nr. ...16 oktober 2018

Artikel 43bis, zesde lid, Strafwetboek stelt dat de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie 
strekkende tot verbeurdverklaring van een onroerend goed dat niet strafrechtelijk in beslag is 
genomen overeenkomstig de toepasselijke vormvoorschriften, op straffe van onontvankelijkheid 
kosteloos wordt ingeschreven op de kant van de laatst overgeschreven akte of het vonnis bedoeld 
in artikel 1, eerste en tweede lid, Hypotheekwet en dat het openbaar ministerie een bewijs van de 
kantmelding voegt bij het strafdossier voor de sluiting van het debat; de vormvereiste van de 
inschrijving van de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie strekkende tot de 
verbeurdverklaring geldt enkel voor panden die in België zijn gelegen (1). (1) Zie concl. OM in Pas., 
2019, nr. 169.  

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen uit het misdrijf verkregen - 
Onroerend goed - Geen voorafgaand beslag - Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie 
strekkende tot de verbeurdverkalring van een onroerend goed - Verplichte overschrijving van de 
vordering - Onroerend goed gelegen in het buitenland

20 maart 2019 P.2018.0273.F AC nr. ...20 maart 2019

- Art. 42bis, zesde lid Strafwetboek

Krachtens artikel 5ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering moet het openbaar 
ministerie elke belanghebbende derde op de hoogte brengen van de rechtsdag van de zitting voor 
het rechtscollege dat over de grond van de zaak uitspraak zal doen, en laatstgenoemde kan, volgens 
de door de rechtspleging verschafte aanwijzingen en krachtens zijn rechtmatig bezit, rechten doen 
gelden op de vermogensvoordelen bedoeld in de artikelen 42, 3°, 43bis en 43quater , van het 
Strafwetboek of rechten doen gelden op de zaken bedoeld in artikel 42, 1°, of op de zaken bedoeld 
in artikel 505 van hetzelfde wetboek; de niet–naleving van die bepaling door het openbaar 
ministerie heeft evenwel niet tot gevolg dat de rechter geen uitspraak mag doen over de vordering 
tot verbeurdverklaring ten aanzien van de procespartijen in de zaak die bij hem aanhangig is, noch 
dat de beslissing nietig zou zijn wegens schending van een bepaling uit een overeenkomst of wet, of 
miskenning van een algemeen rechtsbeginsel (1). (1) Zie concl. OM in Pas., 2019, nr. 169.  

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Weerslag - Vermogensvoordelen uit het misdrijf 
verkregen - Derde die zijn rechten kan doen gelden op de vermogensvoordelen - Kennisgeving van 
de rechtsdag - Niet-naleving

20 maart 2019 P.2018.0273.F AC nr. ...20 maart 2019

- Artt. 42, 3°, 43bis en 43quater Strafwetboek

- Art. 5ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen uit het misdrijf verkregen - 
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie - Vordering strekkende tot de rechtstreekse 
verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen verkregen uit het misdrijf - Door de rechter 
uitgesproken verbeurdverklaring equivalent - Wettigheid
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Artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek bepaalt dat indien de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, van dat 
wetboek niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde, de rechter de 
geldwaarde ervan raamt en de verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee 
overeenstemmend bedrag; noch uit die bepaling, noch uit artikel 43bis, eerste lid Strafwetboek 
blijkt dat de rechter wanneer hij oordeelt dat geldbedragen of zaken, waarvan het openbaar 
ministerie de schriftelijke verbeurdverklaring heeft gevorderd, vermogensvoordelen vormen die 
niet in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden gevonden, de verbeurdverklaring per 
equivalent pas kan uitgespreken als de vervolgende partij specifiek geëist heeft dat die straf per 
equivalent zou worden uitgesproken (1). (1) Zie concl. OM in Pas., 2019, nr. 169.  

20 maart 2019 P.2018.0273.F AC nr. ...20 maart 2019

- Artt. 42, 3°, en 43bis, eerste en tweede lid Strafwetboek

Wanneer het openbaar ministerie schriftelijk de verbeurdverklaring van een zaak vordert op grond 
van de artikelen 42, 1°, en 43 Strafwetboek als voorwerp van een bepaald misdrijf, en de rechter 
oordeelt dat die zaak feitelijk een vermogensvoordeel vormt verkregen uit hetzelfde misdrijf, kan hij 
de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel uitspreken zonder dat het openbaar ministerie 
een andere schriftelijke vordering moest of moet nemen op grond van de artikelen 42, 3°, en 43bis 
Strafwetboek (1). (1) Zie concl. OM in Pas., 2019, nr. 169.  

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen uit het misdrijf verkregen - 
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie - Vordering strekkende tot de 
verbeurdverklaring van een zaak als voorwerp van het misdrijf - Grond van de 
verbeurdverklaring - Wijziging door de rechter - Wettigheid

20 maart 2019 P.2018.0273.F AC nr. ...20 maart 2019

- Artt. 42, 3°, en 43bis, eerste lid Strafwetboek

Krachtens artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek, kan de rechter altijd de bijzondere 
verbeurdverklaring die toepasselijk is op de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, van dat wetboek 
uitspreken maar slechts voor zover zij door de procureur des Konings schriftelijk wordt gevorderd; 
die bepaling heeft tot doel een debat mogelijk te maken over de facultatieve verbeurdverklaring 
van vermogensvoordelen verkregen uit de misdrijven die aan de beklaagde worden verweten om 
hem in staat te stellen zijn recht van verdediging uit te oefenen (1). (1) Zie concl. OM in Pas., 2019, 
nr. 169.  

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen uit het misdrijf verkregen - 
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie - Doelstelling

20 maart 2019 P.2018.0273.F AC nr. ...20 maart 2019

- Art. 43bis, eerste lid Strafwetboek

De wet stelt de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen bedoeld bij artikel 42, 3°, 
Strafwetboek niet afhankelijk van de voorwaarde dat de dader van het misdrijf daaruit een 
persoonlijk voordeel heeft gehaald of zich daadwerkelijk heeft verrijkt; die straf treft elk goed of 
iedere waarde die de dader van het misdrijf door het plegen ervan heeft verkregen, ongeacht de 
winst die hij eruit heeft gehaald en de bestemming die hij achteraf aan die zaken heeft gegeven (1). 
(1) Cass. 12 november 2013, AR P.12.1744.N. Pas. 2013, nr. 597; Cass. 9 mei 2007, AR P.06.1673.F, 
Pas. 2007, nr. 239, met concl. OM in Pas. 2007, nr. 239.   

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen uit het misdrijf verkregen - Goed of 
waarde dat de dader heeft verkregen door het begaan van het misdrijf - Begrip - Persoonlijke 
verrijking van de dader - Invloed

20 maart 2019 P.2018.0624.F AC nr. ...20 maart 2019

- Art. 42, 3° Strafwetboek
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SAMENLOOP

Wanneer de appelrechters, anders dan de eerste rechter, de in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek 
bedoelde samenloop vaststellen en oordelen dat de reeds uitgesproken straffen niet voldoende 
lijken voor een juiste bestraffing van al de misdrijven, houden zij bij de straftoemeting rekening met 
de reeds uitgesproken straffen maar het geheel van de straffen uitgesproken met toepassing van dit 
artikel mag het maximum van de zwaarste straf niet te boven gaan; de appelrechters die aldus, 
rekening houdend met de bedoelde samenloop, een bijkomende straf uitspreken die niet zwaarder 
is dan de straf die het beroepen vonnis heeft opgelegd wegens het bij hen aanhangige feit alleen, 
verzwaren de toestand van de beklaagde niet (1). (1) Cass. 16 januari 2018, AR P.17.0387.N, AC 
2018, nr. 30; Cass. 19 oktober 2011, AR P.11.1198.F, AC 2011, nr. 559; Cass. 9 oktober 2007, AR 
P.07.0827.N, AC 2007, nr. 467.

Samenloop - Gescheiden berechting - Samenloop van verschillende misdrijven - Eenheid van 
opzet - Misdrijven waarvoor reeds een in kracht van gewijsde gegane beslissing is genomen - 
Berechting van andere feiten daterend van vóór de voormelde beslissing - Nieuwe straf - 
Straftoemeting - Draagwijdte

16 oktober 2018 P.2018.0188.N AC nr. ...16 oktober 2018

Uit artikel 60 van het Strafwetboek blijkt dat, bij samenloop van verschillende wanbedrijven, de 
gecumuleerde straf driehonderd uur werkstraf niet te boven mag gaan (1). (1) Merk op dat, 
ingevoegd door artikel 14, 2°, van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de 
strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (de zogenaamde "pot-pourri II"-wet),  
"artikel 56, nieuw vierde lid, [van het Strafwetboek] erop is gericht een beslissing te nemen over het 
bestaande twistpunt inzake de vraag of [de] bovengrenzen [van de autonome straffen bedoeld in de 
artikelen 37ter en volgende van dat wetboek] ook ongewijzigd blijven in geval van herhaling, zoals 
de logica voorschrijft en het hof van beroep te Brussel in diverse arresten heeft geoordeeld" 
(memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, DOC 54 1418/001, p. 12).  

Samenloop - Meerdaadse - Gevolgen - Werkstraf - Maximum van driehonderd uur

10 april 2019 P.2019.0257.F AC nr. ...10 april 2019

- Art. 60 Strafwetboek

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN

Artikel 1, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden vereist enkel dat de rechter de gegevens 
opgeeft waaruit hij voor de inverdenkinggestelde of de beklaagde het bestaan van verzachtende 
omstandigheden afleidt en bij afwezigheid van desbetreffend verweer, verplicht artikel 149 
Grondwet de rechter niet tot een meer omstandige motivering; hieruit volgt dat de rechter ten 
aanzien van de beklaagde die daarover geen verweer heeft gevoerd, het bestaan van verzachtende 
omstandigheden kan afleiden uit het feit dat de beklaagde nog niet is veroordeeld tot criminele 
straffen wat geen automatisme inhoudt en niet betekent dat de rechter geen weloverwogen 
beslissing heeft genomen op grond van de gegevens eigen aan de zaak.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Verzachtende omstandigheden - 
Motivering - Opgave van gegevens waaruit het bestaan van verzachtende omstandigheden 
wordt afgeleid zonder verweer daarover

30 oktober 2018 P.2018.0539.N AC nr. ...30 oktober 2018

STRAFUITVOERING
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Uit artikel 68, § 5, tweede en vierde lid Wet Strafuitvoering volgt dat de strafuitvoeringsrechtbank, 
wanneer ze de voorwaardelijke invrijheidstelling herroept van een veroordeelde die een of 
verschillende correctionele hoofdgevangenisstraffen ondergaat die samen meer dan vijf jaar 
bedragen, een wachttijd moet vaststellen van maximum een jaar voor het indienen van een nieuw 
verzoek te rekenen van het vonnis tot herroeping; daaruit volgt niet dat de rechtbank een wachttijd 
moet bepalen waarvan de maximumduur beperkt is tot de resterende straf die ze bepaald heeft 
rekening houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen en de door de veroordeelde 
geleverde inspanningen om de hem opgelegde voorwaarden na te leven (1). (1) Zie concl. OM in 
Pas. 2019, nr. 242. 

 - Strafuitvoeringsrechtbank - Strafuitvoeringsmodaliteit - Herroeping - Vaststelling van de 
termijn om een nieuw verzoek in te dienen - Wachttijd die de duur van de resterende straf 
overschrijdt - Wettigheid

24 april 2019 P.2019.0323.F AC nr. ...24 april 2019

- Art. 68, § 5 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

STRAFVORDERING

De onbevoegdverklaring van de rechtbank waar de zaak aanhangig is gemaakt, belet als dusdanig 
niet dat de verjaring van de strafvordering door de dagvaarding wordt gestuit wanneer die akte 
werd afgegeven op verzoek van een overheid die, door de aard van het ten laste gelegde feit, 
bevoegd is om de strafvordering rechtsgeldig in beweging te zetten ongeacht of er uit hoofde van 
de overheid een grond van onbevoegdheid bestond die voortvloeit uit de persoonlijke hoedanigheid 
van de beklaagde (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 481.

 - Verjaring - Stuiting - Stuitingsdaad - Dagvaarding voor een ratione personae onbevoegde 
rechtbank

19 september 2018 P.2018.0456.F AC nr. ...19 september 2018

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Elke handeling die uitgaat van een daartoe bevoegde overheid en die tot doel heeft bewijzen te 
verzamelen of de zaak in staat van wijzen te brengen, levert een daad van onderzoek op die de 
verjaring van de strafvordering stuit; de handeling die uitgaat van een daartoe bevoegde overheid 
en die de bestraffing of de berechting van de inverdenkinggestelde beoogt, levert een daad van 
vervolging op (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 481.

 - Verjaring - Stuiting - Stuitingsdaad - Daden van onderzoek en van vervolging

19 september 2018 P.2018.0456.F AC nr. ...19 september 2018

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Verhoor van personen - Verhoor 
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Noch artikel 47bis, § 6, 4), Wetboek van Strafvordering, noch artikel 31 Taalwet Gerechtszaken 
verplichten om een beroep te doen op de bijstand van een beëdigd tolk wanneer de persoon die op 
eigen initiatief vraagt om te worden gehoord, voorstelt dat een derde daarbij zou helpen. 

zonder bijstand van een tolk - Hulp van een derde bij het verhoor - Wettigheid

19 september 2018 P.2018.0952.F AC nr. ...19 september 2018

- Art. 31 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 47bis, § 6, 4) Wetboek van Strafvordering

Een akte van de rechtspleging wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn opgesteld 
wanneer alle voor de regelmatigheid van de akte vereiste vermeldingen in die taal zijn opgesteld of, 
indien een citaat in een andere taal dan die van de rechtspleging is opgenomen, in de akte eveneens 
de vertaling of de zakelijke inhoud ervan in de taal van de rechtspleging is weergegeven.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger beroep - Burgerlijke zaken - Akte van de 
rechtspleging geacht in de taal van de rechtspleging te zijn opgesteld - Voorwaarden - Citaat in 
een andere taal dan die van de rechtspleging - Citaat geacht in de taal van de rechtspleging te 
zijn opgesteld

13 december 2018 C.2016.0224.F AC nr. ...13 december 2018

- Art. 24 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

TERRORISME

De regelmatige verantwoording van de rechterlijke beslissing vereist dat ze de wetsbepalingen 
vermeldt die de bestanddelen bepalen van het aan de beklaagde te laste gelegde misdrijf en de 
wetsbepalingen die de straf uitvaardigen (1); wanneer materiële handelingen van deelname aan 
enige activiteit van een terroristische groep bovendien een afzonderlijk misdrijf kunnen vormen, dat 
niet ten laste van de beklaagde wordt gelegd, moet de rechter de wetsbepalingen die dat misdrijf 
betreffen niet vermelden. (1)  Zie Cass. 27 november 2012, AR P.11.1433.N, AC 2012, nr. 641. 

 - Deelname aan enige activiteit van een terroristische groep - Veroordeling - Aanwijzing van 
wettelijke bepalingen die werden toegepast

24 april 2019 P.2019.0166.F AC nr. ...24 april 2019

- Art. 140, § 1 Strafwetboek

- Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering

De intrekking van het staatsburgerschap is enkel verenigbaar met het Unierecht wanneer zij steunt 
op een reden van algemeen belang, een legitiem doel nastreeft en het evenredigheidsbeginsel 
eerbiedigt; het is rechtmatig dat een lidstaat de bijzondere band van solidariteit en loyaliteit tussen 
hem en zijn staatsburgers, evenals de wederkerigheid van rechten en plichten, die de grondslag 
vormen van de nationaliteitsverhouding, wil beschermen (1). (1) HvJ-EU, 2 maart 2010, arrest C-
135/08; HvJ-EU, 12 maart 2019, arrest C-221/17.

 - Veroordeling wegens een terroristisch misdrijf - Vervallenverklaring van de nationaliteit 
uitgesproken door de strafrechter - Voorwaarden - Europees Unierecht

24 april 2019 P.2019.0166.F AC nr. ...24 april 2019

- Art. 23/1 Wetboek van de Belgische nationaliteit

 - Veroordeling wegens een terroristisch misdrijf - Vervallenverklaring van de nationaliteit 
uitgesproken door de strafrechter - Voorwaarden - Europees Unierecht - Verlies van de status van 
burger van de Unie - Evenredigheidsbeginsel
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Wanneer het verlies van het staatsburgerschap ook dat van de status van burger van de Europese 
Unie en de daaruit voortvloeiende rechten tot gevolg heeft, moet de nationale overheid nagaan of 
de maatregel het evenredigheidsbeginsel eerbiedigt voor wat de gevolgen ervan betreft voor de 
situatie van de betrokkene en, desgevallend, diens familieleden, in het licht van het Unierecht (1). 
(1) HvJ-EU, 2 maart 2010, arrest C-135/08; HvJ-EU, 12 maart 2019, arrest C-221/17.

24 april 2019 P.2019.0166.F AC nr. ...24 april 2019

- Art. 23/1 Wetboek van de Belgische nationaliteit

UITLEVERING

De omstandigheid dat een rechter, zoals in voorliggend geval, eerst in de kamer van 
inbeschuldigingstelling heeft gezeteld om een beschikking tot exequatur van een buitenlands bevel 
tot aanhouding te bevestigen en vervolgens om, binnen hetzelfde rechtscollege, uitspraak te doen 
over een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling wegens overschrijding van de redelijke 
termijn van de met het oog op uitlevering ondergane hechtenis, op grond van diezelfde titel, kan 
niet als cumulatie van ambten worden beschouwd zoals verboden bij artikel 292 Gerechtelijk 
Wetboek, aangezien zijn rechterlijk ambt hetzelfde is gebleven.

 - Buitenlands bevel tot aanhouding - Exequatur - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Artikel 292, 
Gerechtelijk Wetboek - Onpartijdigheid - Cumulatie van ambten

29 augustus 2018 P.2018.0933.F AC nr. ...29 augustus 2018

- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Art. 292 Gerechtelijk Wetboek

Artikel 6.1 EVRM is niet van toepassing op het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over een 
verzoek tot invrijheidstelling van een persoon wiens internationaal aanhoudingsbevel uitvoerbaar 
werd verklaard.

 - Buitenlands bevel tot aanhouding - Exequatur - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - 
Artikel 6.1

29 augustus 2018 P.2018.0933.F AC nr. ...29 augustus 2018

- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

VERHAAL OP DE RECHTER

De omstandigheid dat een rechter een vonnis wijst dat door een feitelijke dwaling of een 
rechtsdwaling is aangetast of dat hij deel uitmaakt van de zetel die een dergelijk vonnis wijst, vormt 
niet het bedrog of de list zoals vereist in artikel 1140, 1°, Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie 
gedeeltelijke andersluidende concl. OM in Pas. 2019, nr. 145. 

 - Rechter - Uitspraak van het vonnis - Deelname aan de zetel - Rechtsdwaling - Feitelijke 
dwaling - Bedrog of list - Uitsluiting

7 maart 2019 C.2018.0594.F AC nr. ...7 maart 2019

- Art. 1140, 1° Gerechtelijk Wetboek

VERJARING
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BURGERLIJKE ZAKEN

Krachtens artikel 2244, § 1, Burgerlijk Wetboek stuit een dagvaarding voor het gerecht, betekend 
aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, de verjaring tot het tijdstip waarop een 
eindbeslissing wordt uitgesproken; de in die bepaling bedoelde eindbeslissing is die welke uitspraak 
doet over de rechtsvordering betreffende het betwiste recht. 

Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding in rechte - Einde - Eindbeslissing

14 maart 2019 C.2018.0164.F AC nr. ...14 maart 2019

- Art. 2244, § 1 Burgerlijk Wetboek

Aangezien de in artikel 106, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalde specifieke 
verjaringstermijn, die volgt op de verjaringsstuitende daad, te weten de neerlegging van de 
aangetekende brief, ongrondwettig wordt geacht, doet die verjaringsstuitende daad een nieuwe 
verjaringstermijn ingaan van dezelfde duur als de oorspronkelijke termijn, namelijk een termijn van 
vijf jaar (1). (1) Zie andersluidende concl. OM in Pas. 2019, nr. 13. 

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Aanvang - Vaststelling van 
ongrondwettigheid - Verjaringsstuitende daad

10 januari 2019 C.2017.0554.F AC nr. ...10 januari 2019

- Art. 106 Gecoördineerde wetten 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit

Overeenkomstig artikel 52, § 4, eerste lid, b), van de verordening (EG) nr. 800/1999 van de 
Commissie van 15 april 1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel 
van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, is de in lid 1 bedoelde verplichting tot 
terugbetaling niet van toepassing indien tussen de dag waarop het definitieve besluit tot toekenning 
van de restitutie ter kennis van de begunstigde is gebracht en de dag waarop een nationale of 
communautaire autoriteit de begunstigde voor het eerst heeft ingelicht over het feit dat de 
betrokken betaling niet verschuldigd was, meer dan vier jaar is verstreken, maar die bepaling is 
alleen van toepassing indien de begunstigde te goeder trouw heeft gehandeld. 

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Aanvang - Bescherming van de 
financiële belangen van de Europese Gemeenschappen - Restituties bij uitvoer voor 
landbouwproducten - Onverschuldigde betaling - Verplichting tot terugbetaling - Aanvang van de 
verjaringstermijn - Begunstigde te goeder trouw

13 december 2018 C.2016.0197.F AC nr. ...13 december 2018

- Art. 52 Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie van 15 april 1999 houdende gemeenschappelijke 
uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten

STRAFZAKEN

De onbevoegdverklaring van de rechtbank waar de zaak aanhangig is gemaakt, belet als dusdanig 
niet dat de verjaring van de strafvordering door de dagvaarding wordt gestuit wanneer die akte 
werd afgegeven op verzoek van een overheid die, door de aard van het ten laste gelegde feit, 
bevoegd is om de strafvordering rechtsgeldig in beweging te zetten ongeacht of er uit hoofde van 
de overheid een grond van onbevoegdheid bestond die voortvloeit uit de persoonlijke hoedanigheid 
van de beklaagde (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 481.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Stuitingsdaad - Dagvaarding voor een ratione personae 
onbevoegde rechtbank

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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19 september 2018 P.2018.0456.F AC nr. ...19 september 2018

Artikel 92, Strafwetboek bepaalt dat correctionele straffen verjaren door verloop van vijf jaren, te 
rekenen van de dagtekening van het arrest of van het in laatste aanleg gewezen vonnis, of te 
rekenen van de dag waarop het in eerste aanleg gewezen vonnis niet meer kan worden bestreden 
bij wege van hoger beroep; de termijn van hoger beroep, die bepalend is voor de aanvang van de 
verjaring van de straf, neemt slechts een aanvang vanaf de rechtsgeldige betekening van de 
veroordeling bij verstek.

Strafzaken - Straf - Termijnen - Aanvang van de termijn - Verstekvonnis - Rechtsgeldige 
betekening - Draagwijdte

25 september 2018 P.2017.1230.N AC nr. ...25 september 2018

Elke handeling die uitgaat van een daartoe bevoegde overheid en die tot doel heeft bewijzen te 
verzamelen of de zaak in staat van wijzen te brengen, levert een daad van onderzoek op die de 
verjaring van de strafvordering stuit; de handeling die uitgaat van een daartoe bevoegde overheid 
en die de bestraffing of de berechting van de inverdenkinggestelde beoogt, levert een daad van 
vervolging op (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 481.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Stuitingsdaad - Daden van onderzoek en van vervolging

19 september 2018 P.2018.0456.F AC nr. ...19 september 2018

- Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VER

ALGEMEEN

Wanneer meerdere beklaagden aan dezelfde misdrijven schuldig worden verklaard, houdt de 
motivering van de straf of van de weigering om de opschorting van de uitspraak van de veroordeling 
te verlenen niet op een geïndividualiseerde motivering te zijn, enkel en alleen omdat ze op een 
collectieve wijze is geformuleerd (1). (1) Cass. 7 december 2011, AR P.11.1100.F, arrest niet 
gepubliceerd. Inzake de onderscheiden begrippen die respectievelijk zijn vervat in het beginsel van 
de individualisering van de straf en in het algemeen rechtsbeginsel betreffende het persoonlijk 
karakter van de straf, zie Fr. KUTY, Les Principes généraux de droit pénal belge, dl. IV, La Notion de 
peine, Larcier, 2017, nrs. 2180 tot 2182; GwH, 3 april 2014, nr. 65/2014, § B.7.2, en Cass. 9 april 
2013, AR P.12.0783.N, AC 2013, nr. 223 (persoonlijk karakter van de straf); AA, 29 maart 2000, nr. 
38/2000, § B.6.2 (individualisering van de straf).  

Algemeen - Motivering - Collectieve formulering - Individualisering van de straf

10 april 2019 P.2019.0024.F AC nr. ...10 april 2019

- Art. 3, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

PROBATIEUITSTEL

Probatieuitstel - Herroeping - Periode tijdens welke de opgelegde voorwaarden werden 
nageleefd - Elementen niet in aanmerking genomen - Schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet
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Artikel 14, § 2, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie 
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre het niet voorziet in de mogelijkheid 
voor de rechter om rekening te houden met de periode tijdens welke de opgelegde voorwaarden 
werden nageleefd teneinde de gevangenisstraf die met het herroepen uitstel gepaard gaat, maar 
gedeeltelijk opnieuw ten uitvoer te leggen (1). (1) GwH, 31 januari 2019, arrest nr. 12/2019. 

24 april 2019 P.2017.0158.F AC nr. ...24 april 2019

- Art. 14, § 2 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

Artikel 14, § 2, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie 
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre het niet voorziet in de mogelijkheid 
voor de rechter om rekening te houden met de periode tijdens welke de opgelegde voorwaarden 
werden nageleefd teneinde de gevangenisstraf die met het herroepen uitstel gepaard gaat, maar 
gedeeltelijk opnieuw ten uitvoer te leggen (1). (1) GwH, 31 januari 2019, arrest nr. 12/2019. 

Probatieuitstel - Herroeping - Periode tijdens welke de opgelegde voorwaarden werden 
nageleefd - Elementen niet in aanmerking genomen - Schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet

24 april 2019 P.2017.0158.F AC nr. ...24 april 2019

- Art. 14, § 2 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

VERVOER

GOEDERENVERVOER

Uit de wetsgeschiedenis van artikel 43, §3, Wegvervoerswet blijkt dat die bepaling het begrip van de 
medeverantwoordelijkheid invoert voor personen die, naast de vervoerder, tussenkomen in de 
uitvoering van de transporten, zodat ook deze personen kunnen worden gestraft wegens inbreuken 
inzake ladingveiligheid; deze personen worden op exhaustieve wijze in die bepaling opgesomd (1). 
(1) Parl. St. Kamer 2012-13 nr. 53-2612/001, p. 36. 

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Artikel 43, § 3, Wegvervoerswet - Personen die, 
naast de vervoerder, tussenkomen in de uitvoering van de transporten - Strafbaarheid

30 oktober 2018 P.2018.0543.N AC nr. ...30 oktober 2018

VERWIJZING NA CASSATIE

ALGEMEEN

De aanwijzing, in een cassatiearrest, van de rechter naar wie de zaak verwezen wordt, is een daad 
van gerechtelijk beheer die het Hof ofwel op vordering van de procureur-generaal, ofwel op verzoek 
van de partijen of van een van hen te allen tijde kan verbeteren of wijzigen als die op een vergissing 
berust, ongeacht de aard ervan of ongeacht of het belang van de partijen dit gebiedt.

Algemeen - Daad van beheer - Rechter op verwijzing - Territoriale onbevoegdheid - Gevolg - 
Verbetering

21 maart 2019 C.2019.0063.F AC nr. ...21 maart 2019

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
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BURGERLIJKE ZAKEN

Noch het feit dat het hof van beroep zich niet bezorgd heeft getoond om de in zijn tussenarrest 
gevraagde mededeling van het strafdossier, noch het feit dat het de door de partijen gevraagde 
vaststelling niet heeft gedaan, kunnen binnen de context, die het verzoekschrift schetst, "wegens 
gebrek aan personeel en middelen" binnen dat rechtscollege, bij de partijen of derden wettige 
verdenking doen ontstaan inzake de strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechters die 
de zaak moeten beslechten. 

Burgerlijke zaken - Wettige verdenking - Vraag om mededeling van een strafdossier - Mededeling 
naar een datum in de verre toekomst - Herhaalde vragen voor het bepalen van de rechtsdag

28 maart 2019 C.2019.0049.F AC nr. ...28 maart 2019

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

Noch het feit dat het hof van beroep zich niet bezorgd heeft getoond om de in zijn tussenarrest 
gevraagde mededeling van het strafdossier, noch het feit dat het de door de partijen gevraagde 
vaststelling niet heeft gedaan, kunnen binnen de context, die het verzoekschrift schetst, "wegens 
gebrek aan personeel en middelen" binnen dat rechtscollege, bij de partijen of derden wettige 
verdenking doen ontstaan inzake de strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechters die 
de zaak moeten beslechten. 

Burgerlijke zaken - Wettige verdenking - Vraag om mededeling van een strafdossier - Mededeling 
naar een datum in de verre toekomst - Herhaalde vragen voor het bepalen van de rechtsdag

28 maart 2019 C.2019.0049.F AC nr. ...28 maart 2019

- Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

Het verzoek tot verwijzing naar een andere rechtbank, bedoeld in artikel 542, tweede lid, Wetboek 
van Strafvordering, dat geen grieven bevat die betrekking kunnen hebben op het geheel van de 
magistraten van het gerecht waaraan men de zaak wil onttrekken, is kennelijk onontvankelijk (1) 
(2). (1) Het gaat wel degelijk om een strafdossier: ingevolge een fout bij de invoering begint het 
rolnummer met de letter "C". (2) Zie bijv. Cass. 25 mei 2016, AR P.16.0602.F, AC 2016, nr. 350, met 
concl. OM in Pas. 2016, nr. 350; Cass. 8 oktober 2013, AR P.13.1534.N, AC 2013, nr. 507; Cass. 27 
maart 2013, AR P.13.0417.F, AC 2013, nr. 215; Cass. 9 januari 2013, AR P.13.0013.F, AC 2013, nr. 18.

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Grieven die geen betrekking kunnen hebben op het geheel 
van de magistraten van het gerecht - Kennelijk onontvankelijk verzoek

12 september 2018 C.2018.0396.F AC nr. ...12 september 2018

- Art. 542, tweede lid Wetboek van Strafvordering

Wanneer, met toepassing van artikel 545, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, het verzoek tot 
verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking kennelijk 
onontvankelijk is, dient het Hof onmiddellijk en definitief uitspraak te doen op grond van de akte 
waarbij het verzoek bij het Hof aanhangig is gemaakt alsook op grond van de bewijsstukken en kan 
geen verzoek om uitstel worden aangenomen (1) (2). (1) Het gaat wel degelijk om een strafdossier: 
ingevolge een fout bij de invoering begint het rolnummer met de letter "C". (2) Zie Cass. 27 januari 
1999, AR P.99.0128.F, AC 1999, nr. 47.   

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Kennelijk onontvankelijk verzoek - Verzoek om uitstel

- Artt. 542, tweede lid, en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering
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12 september 2018 C.2018.0396.F AC nr. ...12 september 2018

TUCHTZAKEN

Het Hof, dat kennisneemt van een vordering tot verwijzing van een rechtbank naar een andere, 
dient geen uitspraak te doen over de wettigheid van de aanhangigmaking van de zaak bij het 
gerecht waarvan de onttrekking wordt gevorderd. 

Tuchtzaken - Orde der artsen - Vordering tot verwijzing - Wettigheid van de aanhangigmaking 
van de zaak bij het gerecht waarvan de onttrekking wordt gevorderd - Bevoegdheid van het Hof

14 maart 2019 C.2019.0067.F AC nr. ...14 maart 2019

Het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de raad van beroep van de Orde der artsen die het 
Frans als voertaal heeft, is niet ontvankelijk, aangezien uit de wet blijkt dat er slechts één dergelijke 
raad bestaat en de verwijzing naar een andere raad van beroep die het Frans als voertaal heeft, 
bijgevolg wettelijk onmogelijk is (1). (1) Cass. 14 juni 2013, AR C.13.0170.N, AC 2013, nr. 373; Cass. 
26 februari 2009, AR C.09.0011.F, AC 2009, nr. 160. 

Tuchtzaken - Orde der artsen - Raad van beroep die het Frans als voertaal heeft - Verwijzing naar 
een andere raad van beroep - Wettelijke onmogelijkheid

14 maart 2019 C.2019.0067.F AC nr. ...14 maart 2019

- Art. 658 Gerechtelijk Wetboek

VERZEKERING

LANDVERZEKERING

De verzekeraar die verhaal instelt, moet bewijzen dat hij de verzekeringnemer of de verzekerde die 
niet de verzekeringnemer is, kennisgegeven heeft van zijn voornemen om dat verhaal in te stellen; 
de bewering dat de brief niet werd teruggestuurd en dat een zending die niet opnieuw aan de 
afzender werd aangeboden, een zending is die de geadresseerde heeft bereikt, vormt een omkering 
van de bewijslast.

Landverzekering - Verzekeraar - Verhaal - Voorafgaande kennisgeving - Brief niet aan de afzender 
teruggestuurd - Zending niet opnieuw aan de afzender aangeboden - Omkering van de bewijslast

14 maart 2019 C.2018.0056.F AC nr. ...14 maart 2019

- Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

De indeplaatsgestelde in de rechten van de benadeelde oefent de vordering van de benadeelde uit 
met al haar kenmerken en toebehoren; hieruit volgt dat wanneer, op de datum van de subrogatie, 
de verjaringstermijn van de rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar niet is ingegaan ten 
aanzien van de benadeelde, die termijn evenmin is ingegaan ten aanzien van de indeplaatsgestelde.

Landverzekering - Rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar - Verjaring - Verjaringstermijn - 
Aanvang - Subrogatie

14 maart 2019 C.2018.0307.F AC nr. ...14 maart 2019

- Artt. 34, § 2 en 86, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

WAM-VERZEKERING
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Wanneer het cassatiemiddel een schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet opwerpt in zoverre 
artikel 19bis-13, §3, WAM toelaat dat de secundaire schadelijder de vergoeding van zijn materiële 
schade wordt ontzegd, niettegenstaande deze werd veroorzaakt door een geïdentificeerde 
bestuurder doch louter door het feit dat deze zich kan beroepen op de tussenkomst van een niet-
geïdentificeerde bestuurder, stelt het Hof de vraag aan het Grondwettelijk Hof of artikel 19bis-13, 
§3, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt, indien het in die zin geïnterpreteerd 
wordt dat, naast de primaire schadelijder van een ongeval veroorzaakt door een niet-
geïdentificeerd voertuig, ook de secundaire schadelijder de mogelijkheid ontzegd kan worden 
vergoeding voor materiële schade van het gemeenschappelijk waarborgfonds te verkrijgen, 
aangezien dergelijke interpretatie immers een ongelijkheid creëert in hoofde van de groep 
secundaire schadelijders, omdat slachtoffers van een schadegeval dat veroorzaakt wordt door een 
bestuurder die geconfronteerd wordt met een toevallig feit dat tegelijkertijd een niet- 
geïdentificeerd voertuig is, enkel recht hebben op vergoeding van de lichamelijke schade, terwijl de 
slachtoffers van een schadegeval dat veroorzaakt wordt door een bestuurder die geconfronteerd 
wordt met een zuiver toevallig feit recht hebben op integrale vergoeding van zowel lichamelijke als 
materiële schade. 

WAM- verzekering - WAM 1989 - Artikel 19bis-13, § 3 - Schending van de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet - Prejudicieel geschil - Grondwettelijk Hof - Vraagstelling

8 februari 2018 C.2015.0458.N AC nr. ...8 februari 2018

- Art. 19bis-13, § 3 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

Wanneer het cassatiemiddel een schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet opwerpt in zoverre 
artikel 19bis-13, §3, WAM toelaat dat de secundaire schadelijder de vergoeding van zijn materiële 
schade wordt ontzegd, niettegenstaande deze werd veroorzaakt door een geïdentificeerde 
bestuurder doch louter door het feit dat deze zich kan beroepen op de tussenkomst van een niet-
geïdentificeerde bestuurder, stelt het Hof de vraag aan het Grondwettelijk Hof of artikel 19bis-13, 
§3, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt, indien het in die zin geïnterpreteerd 
wordt dat, naast de primaire schadelijder van een ongeval veroorzaakt door een niet-
geïdentificeerd voertuig, ook de secundaire schadelijder de mogelijkheid ontzegd kan worden 
vergoeding voor materiële schade van het gemeenschappelijk waarborgfonds te verkrijgen, 
aangezien dergelijke interpretatie immers een ongelijkheid creëert in hoofde van de groep 
secundaire schadelijders, omdat slachtoffers van een schadegeval dat veroorzaakt wordt door een 
bestuurder die geconfronteerd wordt met een toevallig feit dat tegelijkertijd een niet- 
geïdentificeerd voertuig is, enkel recht hebben op vergoeding van de lichamelijke schade, terwijl de 
slachtoffers van een schadegeval dat veroorzaakt wordt door een bestuurder die geconfronteerd 
wordt met een zuiver toevallig feit recht hebben op integrale vergoeding van zowel lichamelijke als 
materiële schade. 

WAM- verzekering - WAM 1989 - Artikel 19bis-13, § 3 - Schending van de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet - Prejudicieel geschil - Grondwettelijk Hof - Vraagstelling

8 februari 2018 C.2015.0458.N AC nr. 4348 februari 2018

- Art. 19bis-13, § 3 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

VERZET

 - Strafzaken - Verzet als ongedaan beschouwd - Voorwaarden - Wettige reden van verschoning
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Artikel 187, § 6, 1°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het verzet als ongedaan wordt 
beschouwd indien de eiser in verzet, wanneer hij persoonlijk of in de persoon van een advocaat 
verschijnt en het vaststaat dat hij kennis heeft gehad van de dagvaarding in de procedure waarin hij 
verstek heeft laten gaan, geen gewag maakt van overmacht of van een wettige reden van 
verschoning ter rechtvaardiging van zijn verstek bij de bestreden rechtspleging, waarbij het 
erkennen van de aangevoerde overmacht of reden van verschoning overgelaten wordt aan het 
soevereine oordeel van de rechter; de wettige reden van verschoning dekt de gevallen die geen 
overmacht vormen en waarin de eiser in verzet kennis van de dagvaarding heeft gehad maar een 
reden aanvoert waaruit blijkt dat zijn afwezigheid niet betekende dat hij wou afzien van zijn recht 
van verschijning of verdediging, of zich aan het gerecht wou onttrekken (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 
2019, nr. 206. 

3 april 2019 P.2019.0032.F AC nr. ...3 april 2019

- Art. 187, § 6, 1° Wetboek van Strafvordering

De ongedaanverklaring van het verzet wegens het niet-verschijnen van de verzetdoende partij 
houdt in dat het verzet ontvankelijk was (1). (1) Cass. 18 november 2003, AR P.03.0937.N, AC 2003, 
nr. 576.

 - Strafzaken - Strafvordering - Niet verschijnen van de verzetdoende partij - Ongedaanverklaring 
van het verzet

19 september 2018 P.2018.0447.F AC nr. ...19 september 2018

- Art. 187, zesde lid Wetboek van Strafvordering

Hoger beroep tegen de beslissing die het verzet als ongedaan beschouwt, houdt in dat de grond van 
de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechter in hoger beroep, ook al is er geen hoger beroep 
ingesteld tegen het bij verstek gewezen vonnis; uit de bepaling van artikel 187, §9, Wetboek van 
Strafvordering, volgt dat hoger beroep gericht tegen een beslissing gewezen op verzet gericht is 
zowel tegen dat vonnis als tegen het verstekvonnis waartegen het verzet ongedaan is verklaard (1). 
(1) Parl. St., Kamer 2017-2018, nr. 1418/001; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 
Kluwer, 2015, nr. 3726.  

 - Strafzaken - Ongedaan verzet - Hoger beroep - Draagwijdte

25 september 2018 P.2018.0012.N AC nr. ...25 september 2018

Wanneer de appelrechters het verzet als ongedaan hebben beschouwd omdat de beklaagde geen 
gewag maakt van een wettige reden van verschoning, gaat het Hof na of de rechter uit zijn 
vaststellingen het al dan niet bestaan van een wettige reden van verschoning naar recht heeft 
kunnen afleiden; wanneer de overwegingen van het arrest niet overeenstemmen met de concrete 
situatie van de beklaagde en enkel wijzen op het feit dat laatstgenoemde de zittingszaal verlaten 
heeft en vervolgens verzet heeft gedaan zonder rekening te houden met de omstandigheid dat hij 
onmiskenbaar te kennen had gegeven zich voor het hof van beroep te willen verdedigen en om die 
reden had verzocht over een bijkomende termijn te mogen beschikken om te antwoorden op de 
vorderingen van het openbaar ministerie, kunnen de appelrechters niet naar recht beslissen dat de 
beklaagde geen gewag maakt van een wettige reden van verschoning ter rechtvaardiging van zijn 
verstek (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 206.

 - Strafzaken - Verzet als ongedaan beschouwd - Voorwaarden - Wettige reden van verschoning - 
Beoordeling door de appelrechters - Toetsing door het Hof

3 april 2019 P.2019.0032.F AC nr. ...3 april 2019

- Art. 187, § 6, 1° Wetboek van Strafvordering
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VONNISSEN EN ARRESTEN

ALGEMEEN

Krachtens artikel 20 Gerechtelijk Wetboek, kunnen middelen van nietigheid niet worden 
aangewend tegen vonnissen die alleen kunnen worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de 
wet bepaald (1); daaruit volgt dat het arrest dat het beroepen vonnis teniet doet op grond van het 
rechtsmiddel van hoger beroep, dat vonnis vervangt, zonder het te vernietigen met terugwerkende 
kracht. (1) Cass. 6 oktober 1989, AR 6321, AC 1990, nr. 78; Cass. 25 januari 1977, AC 1977, I, p. 580; 
zie Verslag van de Koninklijke Commissaris van de Gerechtelijke Hervorming (1964) I, 50.

Algemeen - Vonnissen - Middelen van nietigheid - Bij de wet bepaalde rechtsmiddelen - Hoger 
beroep - Uitwerking op het beroepen vonnis

24 april 2019 P.2019.0114.F AC nr. ...24 april 2019

BURGERLIJKE ZAKEN

De eiseres die de rechtspleging voor kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden aanwendt, 
wordt door het Hof veroordeeld tot een boete waarvan het bedrag wordt vastgesteld naargelang de 
ernst van het begane misbruik.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Arrest van het Hof - Vordering tot rectificatie - Vordering tot 
schadevergoeding - Aanwenden van de rechtspleging voor kennelijk vertragende of 
onrechtmatige doeleinden - Boete

25 april 2019 C.2018.0459.F AC nr. ...25 april 2019

- Art. 780bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Artikel 19 Gerechtelijk Wetboek, dat in het tweede lid bepaalt dat de rechter die zijn rechtsmacht 
over een geschilpunt heeft uitgeput, ter zake niet meer kan worden geadieerd, behoudens de bij dit 
Wetboek bepaalde uitzonderingen, sluit uit dat er in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen 
opnieuw uitspraak kan worden gedaan over een geschilpunt dat door een eindbeslissing, waartoe 
de cassatie zich niet uitstrekt, reeds is beslecht. 

Burgerlijke zaken - Algemeen - Zelfde zaak en zelfde partijen - Geschilpunt - Beslissing die de 
rechtsmacht van de rechter uitput - Eindbeslissing waartoe de cassatie zich niet uitstrekt - Rechter 
op verwijzing die opnieuw uitspraak doet over het geschilpunt

4 april 2019 C.2018.0019.F AC nr. ...4 april 2019

- Art. 19, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer uit de door het Hof opgemerkte omstandigheden blijkt dat de eiseres haar recht van 
vordering tot rectificatie heeft uitgeoefend op een wijze die kennelijk de uitoefening van dat recht 
door een normaal voorzichtige en redelijke rechtzoekende te buiten gaat, begaat zij rechtsmisbruik; 
het Hof veroordeelt de eiseres bijgevolg tot het herstel van het aan de verweersters toegebracht 
nadeel dat ieder van hen billijk raamt vermits het onmogelijk anders kan worden bepaald.

Burgerlijke zaken - Allerlei - Arrest van het Hof - Vordering tot rectificatie - Rechtsmisbruik - 
Vordering tot schadevergoeding

25 april 2019 C.2018.0459.F AC nr. ...25 april 2019

Burgerlijke zaken - Allerlei - Arrest van het Hof - Beslissing dat een middel feitelijke grondslag 
mist - Vordering tot rectificatie - Verzoek te beslissen dat het middel gegrond is
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De vordering tot rectificatie die ertoe strekt dat het Hof een voorgaand cassatieberoep opnieuw 
beoordeelt en de rechten vastgelegd in het gewezen arrest over dat cassatieberoep uitbreidt, klaagt 
geen materiële dwaling of verzuim aan; een dergelijke aanspraak valt niet onder de toepassing van 
de voorzieningen van artikel 794, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek. 

25 april 2019 C.2018.0459.F AC nr. ...25 april 2019

- Art. 794, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

De rechter hoeft de afwijzing van een verzoek tot heropening van het debat niet te motiveren 
aangezien het niet om een punt van de vordering gaat in de zin van artikel 1138, 3°, Gerechtelijk 
Wetboek (1). (1) Cass. 13 april 2005, AR P.05.0263.F, AC 2005, nr. 221.  

Strafzaken - Algemeen - Verzoek tot heropening van het debat - Weigering - Motiveringsplicht

5 september 2018 P.2018.0242.F AC nr. ...5 september 2018

- Art. 149 De gecoördineerde Grondwet 1994

Noch artikel 785 Gerechtelijk Wetboek noch enige andere wetsbepaling leggen de griffier de 
verplichting op om elk van de in eenzelfde akte vermelde vaststellingen met een handtekening te 
bevestigen (1). (1) Cass. 5 november 2014, AR P.14.1383.F, AC 2014, nr. 670.

Strafzaken - Algemeen - Ondertekening van de beslissing - In de akte vermelde vaststellingen - 
Bevestiging door de griffier - Vorm

12 september 2018 P.2018.0350.F AC nr. ...12 september 2018

- Art. 785 Gerechtelijk Wetboek

VOORLOPIGE HECHTENIS

CASSATIEBEROEP

Artikel 435 Wetboek van Strafvordering kent gezag van gewijsde toe aan een arrest van het Hof van 
Cassatie. 

Cassatieberoep - Arrest van het Hof - Gezag van gewijsde

19 september 2018 P.2018.0952.F AC nr. ...19 september 2018

- Art. 435 Wetboek van Strafvordering

HANDHAVING

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling is niet naar recht verantwoord wanneer ze 
de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis bevestigt en zich daarbij beperkt te 
verwijzen naar de oorspronkelijke titel van vrijheidsbeneming na een reeks beschikkingen zonder 
autonome motivering, noch concreet verband met de feitelijke gegevens van de zaak en de 
persoonlijkheidskenmerken die het onderzoek aan het licht had gebracht, noch individuele 
beoordeling van de situatie van de eiser om zijn verzoek tot invrijheidsstelling en plaatsing onder 
elektronisch toezicht te verwerpen (1). (1) Zie Cass. 12 augustus 2008, AR P.08.1265.F, AC 2008, nr. 
434; Cass. 2 maart 2004, AR P.04.0286.N, AC 2004, nr. 114; Cass. 18 februari 2003, AR P.03.0184.N, 
AC 2003, nr. 117; Cass. 27 november 2002, AR P.02.1507.F, AC 2002, nr. 638; zie ook Cass. 13 
januari 2015, AR P.15.0025.N, AC 2015, nr. 35.

Handhaving - Voorwaarden - Onderzoeksgerechten - Motivering - Wettigheid
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16 april 2019 P.2019.0343.F AC nr. ...16 april 2019

- Artt. 16, § 5, eerste en tweede lid, en 30, §§ 1 en 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Artikel 30, § 3, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingstelling met 
voorrang boven alle andere zaken uitspraak doet en de beslissing moet genomen worden binnen 
vijftien dagen nadat het beroep is ingesteld; dit rechtscollege dat, rekening houdend met de 
termijnen die inherent zijn aan de rechtspleging inzake de voorlopige hechtenis, geen uitspraak doet 
over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken, motiveert zijn beslissing regelmatig en 
verantwoordt haar naar recht wanneer het niet ingaat op het verzoek om de artsen, die de attesten 
hebben afgeleverd met de leeftijd van de inverdenkinggestelde die minderjarig beweerde te zijn, ter 
zitting te horen omdat het oordeelt dat er geen ernstige argumenten zijn om de besluiten van de 
medische onderzoeken ter discussie te stellen, dat de attesten niet tegenstrijdig zijn aangezien ze 
beide een leeftijd boven de 18 jaar aangeven en dat het hof van beroep niet kan ingaan op het 
verzoek om een deskundige te horen in het kader van het toezicht op de voorlopige hechtenis (1). 
(1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 207. 

Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Uitspraaktermijn - Inverdenkinggestelde die 
beweert minderjarig te zijn - Deskundigenonderzoek - Botonderzoek - Vordering tot verhoor van 
de deskundige ter zitting - Weigering

3 april 2019 P.2019.0302.F AC nr. ...3 april 2019

- Art. 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Het bestaan van een openbaar belang voor de handhaving van de voorlopige hechtenis kan enkel 
worden beoordeeld na een geactualiseerd, nauwkeurig en geïndividualiseerd onderzoek van de 
bestanddelen van de zaak vermits de vrijheidsbeneming de uitzondering is en de redenen die haar 
rechtvaardigen mettertijd hun relevantie kunnen verliezen (1). (1) Zie Cass. 12 augustus 2008, AR 
P.08.1265.F, AC 2008, nr. 434; Cass. 2 maart 2004, AR P.04.0286.N, AC 2004, nr. 114; Cass. 18 
februari 2003, AR P.03.0184.N, AC 2003, nr. 117; Cass. 27 november 2002, AR P.02.1507.F, AC 2002, 
nr. 638; zie ook Cass. 13 januari 2015, AR P.15.0025.N, AC 2015, nr. 35. 

Handhaving - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Geactualiseerd, nauwkeurig en 
geïndividualiseerd onderzoek

16 april 2019 P.2019.0343.F AC nr. ...16 april 2019

- Artt. 16, § 5, eerste en tweede lid, en 30, §§ 1 en 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING

Uit artikel 68, § 5, tweede en vierde lid Wet Strafuitvoering volgt dat de strafuitvoeringsrechtbank, 
wanneer ze de voorwaardelijke invrijheidstelling herroept van een veroordeelde die een of 
verschillende correctionele hoofdgevangenisstraffen ondergaat die samen meer dan vijf jaar 
bedragen, een wachttijd moet vaststellen van maximum een jaar voor het indienen van een nieuw 
verzoek te rekenen van het vonnis tot herroeping; daaruit volgt niet dat de rechtbank een wachttijd 
moet bepalen waarvan de maximumduur beperkt is tot de resterende straf die ze bepaald heeft 
rekening houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen en de door de veroordeelde 
geleverde inspanningen om de hem opgelegde voorwaarden na te leven (1). (1) Zie concl. OM in 
Pas. 2019, nr. 242. 

 - Strafuitvoeringsrechtbank - Strafuitvoeringsmodaliteit - Herroeping - Vaststelling van de 
termijn om een nieuw verzoek in te dienen - Wachttijd die de duur van de resterende straf 
overschrijdt - Wettigheid

- Art. 68, § 5 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en 
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24 april 2019 P.2019.0323.F AC nr. ...24 april 2019

de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

VORDERING IN RECHTE

Aangezien de wetgever de Orde van architecten niet enkel heeft opgedragen om de regels van de 
plichtenleer te bepalen en ze te doen naleven, maar ook om de architecten te verdedigen tegen 
elke inbreuk op de wetten en reglementen tot bescherming van hun titel en van hun beroep, heeft 
hij haar, in afwijking van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, via haar nationale raad de mogelijkheid 
willen bieden om een vordering voor de rechter in te stellen die strekt tot verdediging van de 
gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 209.

 - Rechtsvordering - Orde van architecten - Opdracht - Belang - Verdediging van de 
gemeenschappelijke beroepsbelangen

4 april 2019 C.2015.0177.F AC nr. ...4 april 2019

- Art. 38 Wet 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

Uit de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 met betrekking tot de overdracht van het 
gebouw, de reserves, het bedrijfskapitaal en de lasten van het verleden van het Belgisch Interventie- 
en Restitutiebureau aan de federale Staat, alsmede de overdracht van andere goederen, rechten en 
verplichtingen van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau aan de gewesten, alsmede zijn 
vereffening en zijn afschaffing, volgt dat de opvolging van dat bureau door de federale Staat van 
rechtswege plaatsheeft door uitwerking van die bepalingen en onder de daarin bepaalde 
voorwaarden, zodat elke hervatting van het geding in dat opzicht geen bestaansreden meer heeft. 

 - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Opvolging van rechtswege - Federale staat - 
Hervatting van het geding - Noodzaak

13 december 2018 C.2016.0197.F AC nr. ...13 december 2018

- Art. 5 KB 8 juli 2014 met betrekking tot de overdracht van het gebouw, de reserves, het bedrijfskapitaal en de 
lasten van het verleden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau aan de federale Staat, alsmede de 
overdracht van andere goederen, rechten en

Het eigen belang van een rechtspersoon, waarvan deze moet doen blijken om een rechtsvordering 
te kunnen instellen, omvat alleen datgene wat zijn bestaan, zijn materiële goederen en morele 
rechten, inzonderheid zijn eer en goede naam, raakt; het feit dat een rechtspersoon een doel 
nastreeft, al is dat doel van statutaire aard, door een beroep van objectieve aard in te stellen, 
volstaat niet om een eigen belang te doen ontstaan (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 708.  

 - Rechtsvordering - Rechtspersoon - Eigen belang

13 december 2018 C.2015.0405.F AC nr. ...13 december 2018

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

 - Uitbreiding of wijziging - Voorwaarden - Draagwijdte
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Artikel 807 Gerechtelijk Wetboek laat de eiser toe het voorwerp van zijn oorspronkelijke 
rechtsvordering tegen de verweerder uit te breiden of te wijzigen mits de oorzaak van die vordering 
niet volledig te wijzigen hetgeen inhoudt dat de eiser datgene wat hij aanvankelijk vordert, kan 
uitbreiden of wijzigen indien het feit dat of de handeling die zijn oorspronkelijke rechtsvordering 
schraagt, minstens gedeeltelijk ook de grondslag uitmaakt van zijn uitgebreide of gewijzigde 
rechtsvordering.; het is niet vereist dat de eiser uit dat feit of die handeling voorheen reeds een 
gevolg heeft afgeleid over de gegrondheid van zijn rechtsvordering en de rechter kan rekening 
houden met nieuwe feiten of handelingen die zich sedert de dagvaarding hebben voorgedaan of 
sedertdien zijn ontdekt en die een weerslag hebben op het geschil (1). (1) Cass. 8 maart 2010, AR 
S.07.0028.F, AC 2010, nr. 161; S. MOSSELMANS, Commentaar bij art. 807 Ger. W., Comm. Ger. W., 
pp. 8-10.

16 oktober 2018 P.2018.0234.N AC nr. ...16 oktober 2018

VREEMDELINGEN

De rechter die uitspraak doet over een telastlegging mensenhandel beoordeelt onaantastbaar of de 
beklaagde een vermogensvoordeel heeft gehaald uit het doorreizen of het verblijf van de illegaal in 
België verblijvende vreemdeling; het is evenwel aan het Hof om na te gaan of de rechter uit de door 
hem vastgestelde feiten het bestaan van een dergelijk voordeel heeft kunnen afleiden. 

 - Mensenhandel - Vermogensvoordeel - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - 
Toezicht door het Hof van Cassatie

26 september 2018 P.2018.0269.F AC nr. ...26 september 2018

- Art. 77bis Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

Artikel 28, § 1, van richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 
2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden, omgezet in intern recht door artikel 43, § 2, van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen moet in die zin worden uitgelegd dat wanneer de maatregelen die 
worden overwogen meebrengen dat de betrokken persoon van het grondgebied van het gastland 
wordt verwijderd, die lidstaat rekening moet houden met de aard en de ernst van het aan die 
persoon verweten gedrag, de duur en, in voorkomend geval, de rechtmatigheid van zijn verblijf in 
die lidstaat, de tijd die sinds het hem verweten gedrag verstreken is, zijn gedrag gedurende die tijd, 
de mate waarin hij een actueel gevaar voor de samenleving vormt alsook de hechtheid van de 
maatschappelijke en culturele banden en familiebanden met die lidstaat (1). (1) EhJ-EU, 2 mei 2018, 
gevoegde zaken C-331/16 en C-366/16. 

 - Burger van de Europese Unie - Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Richtlijn 
2004/38/EG - Artikel 28, § 1 - Uitlegging

30 april 2019 P.2019.0355.F AC nr. ...30 april 2019

- Art. 43, § 2 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 28, § 1 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht 
van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

 - Burger van de Europese Unie - Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - Richtlijn 
2004/38/EG - Artikel 28, § 1 - Factoren vermeld in die bepaling - Redenen van openbare orde en 
veiligheid - Afweging
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De lidstaat die de vrijheid van verkeer en verblijf van een burger van de Unie of zijn familieleden 
beperkt, moet, enerzijds, de bescherming van de fundamentele belangen aangevoerd ter 
ondersteuning van een dergelijke beperking en, anderzijds, de belangen van die persoon inzake de 
uitoefening van die vrijheden en ook van zijn privé- en gezinsleven tegen elkaar afwegen; de lidstaat 
moet hierbij rekening houden met de in artikel 28, § 1, van de Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 vermelde factoren voor zover ze relevant zijn 
in die situatie. 

30 april 2019 P.2019.0355.F AC nr. ...30 april 2019

- Art. 43, § 2 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen

- Art. 28, § 1 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht 
van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

Het onderzoekgerecht dat belast is met het wettigheidstoezicht van de maatregel van 
vrijheidsberoving en tot verwijdering van het grondgebied van een burger van de Europese Unie, 
onderzoekt, zonder zich over de gepastheid ervan te mogen uitspreken, of uit de redenen van die 
beslissing blijkt dat de administratieve overheid haar evenredigheidstoezicht, bedoeld in artikel 43, 
§ 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen heeft uitgeoefend. 

 - Burger van de Europese Unie - Maatregel tot verwijdering van het grondgebied - 
Vrijheidsberovende maatregel - Verweer bij het onderzoeksgerecht - Wettigheidstoezicht - 
Draagwijdte - Richtlijn 2004/38/EG - Artikel 28, § 1 - Factoren vermeld in die bepaling - Redenen 
van openbare orde en veiligheid - Afweging - Draagwijdte - Evenredigheidstoezicht

30 april 2019 P.2019.0355.F AC nr. ...30 april 2019

- Artt. 43, § 2, en 72, tweede lid Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

WAPENS

De rechter oordeelt feitelijk op onaantastbare wijze of de inverdenkinggestelde in België gevonden 
werd waarbij het Hof zich ertoe beperkt na te gaan of de rechter uit die vaststellingen naar recht 
kon afleiden dat die voorwaarde vervuld was (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 171.   

 - Misdrijf inzake handel in wapens - Wet van 5 augustus 1991 - Misdrijf gepleegd in het 
buitenland - Vervolging in België - Voorwaarde - In België gevonden inverdenkinggestelde - 
Feitelijke beoordeling - Toezicht door het Hof

20 maart 2019 P.2018.1150.F AC nr. ...20 maart 2019

- Art. 13 Wet 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van (en de bestrijding van illegale handel in) 
wapens, munitie en speciaal (voor militair gebruik of voor ordehandhaving) dienstig materieel en daaraan 
verbonden technologie

De inverdenkinggestelde wordt beschouwd in België te zijn gevonden in de zin van artikel 13 van de 
wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale 
handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig 
materieel en daaraan verbonden technologie, wanneer hij ten minste na het misdrijf en vóór het 
instellen van de vervolging of, uiterlijk, op het eigenste tijdstip van het instellen ervan in België is 
geweest of werd aangetroffen of gevonden, ook als hij het grondgebied vóór de eerste 
procedurehandelingen heeft verlaten (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 171.   

 - Misdrijf inzake handel in wapens - Wet van 5 augustus 1991 - Misdrijf gepleegd in het 
buitenland - Vervolging in België - Voorwaarde - In België gevonden inverdenkinggestelde
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20 maart 2019 P.2018.1150.F AC nr. ...20 maart 2019

- Art. 13 Wet 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van (en de bestrijding van illegale handel in) 
wapens, munitie en speciaal (voor militair gebruik of voor ordehandhaving) dienstig materieel en daaraan 
verbonden technologie

Uit de artikelen 10, eerste lid, 12 en 13 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en 
doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair 
gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie volgt dat het 
verbod vermeld in artikel 10 van de voornoemde wet en de straffen, in geval van misdrijf, opgelegd 
door artikel 12 van de wet enkel gelden als de dader ofwel Belg is, of, indien hij de Belgische 
nationaliteit niet bezit, in België verblijft of er handel drijft; daaruit volgt eveneens dat als de 
Belgische dader, of de buitenlandse dader die in België verblijft of er handel drijft het misdrijf buiten 
het Belgisch grondgebied heeft gepleegd, de ontvankelijkheid van de strafvordering afhangt van de 
voorwaarde dat de dader in België wordt gevonden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 171. 

 - Misdrijf inzake handel in wapens - Wet van 5 augustus 1991 - Misdrijf gepleegd in het 
buitenland - Vervolging in België

20 maart 2019 P.2018.1150.F AC nr. ...20 maart 2019

- Artt. 10, 12 en 13 Wet 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van (en de bestrijding van illegale 
handel in) wapens, munitie en speciaal (voor militair gebruik of voor ordehandhaving) dienstig materieel en 
daaraan verbonden technologie

De artikelen 26 van het Waals decreet van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en 
overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten, en 46, 2°, van de Brusselse 
Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van 
defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, 
ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan, bepalen 
dat de artikelen van titel III van de wet van 5 augustus 1991 zijn opgeheven "voor wat betreft de 
verrichtingen inzake de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van 
defensiegerelateerde producten onderworpen aan een toestemming of vergunning overeenkomstig 
dit decreet" (Waals decreet) en "voor wat betreft de uit-, doorvoer en de overbrenging van 
goederen waarvan de uit- en doorvoer en de overbrenging op basis van deze ordonnantie aan een 
machtiging onderworpen is" (Brusselse ordonnantie); die bepalingen heffen bijgevolg de artikelen 
niet op van titel III van de wet van 5 augustus 1991 voor wat betreft de activiteit als tussenpersoon 
in die verrichtingen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 171.  

 - Misdrijf inzake handel in wapens - Wet van 5 augustus 1991 - Activiteit als tussenpersoon in 
handel in wapens - Opheffing van wetsbepalingen door gewestelijke normen

20 maart 2019 P.2018.1150.F AC nr. ...20 maart 2019

- Artt. 10 en 12  Wet 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van (en de bestrijding van illegale handel 
in) wapens, munitie en speciaal (voor militair gebruik of voor ordehandhaving) dienstig materieel en daaraan 
verbonden technologie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN

ALLERLEI

Allerlei - Ruimtelijke ordening - Bijzonder plan van aanleg - Aard - Gevolg - Schending van 
bewijskracht - Toepasselijkheid - Cassatiemiddel afgeleid uit die schending - Ontvankelijkheid
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De voorschriften van een bijzonder plan van aanleg dienen te worden beschouwd als een wet in de 
zin van artikel 608 Gerechtelijk Wetboek waarop de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk 
Wetboek niet van toepassing zijn; een cassatiemiddel dat de schending van bewijskracht ervan 
aanvoert is niet ontvankelijk.

28 september 2018 C.2018.0081.N AC nr. ...28 september 2018

- Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek

- Art. 608 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 2, § 1, tweede en derde lid Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, 
zoals gewijzigd bij decreet 19 december 1998

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE

Uit de bepalingen van artikel 1, eerste lid, 3 en 12 van het koninklijk besluit van 9 september 1981 
betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest, artikel 58, §1, 2°, eerste 
gedachtestreep, Decreet Natuurbehoud en artikel 16.1.1 en 16.6.1, §1, eerste lid, Decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, volgt dat wie vogels onder zich 
houdt behorende tot één van de op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese 
Unie in het wild voorkomende vogelsoorten of tot de bijlage I K.B. Vogelbescherming Vlaanderen, 
nog steeds strafbaar is, thans overeenkomstig artikel 16.6.1, §1, eerste lid, DABM. 

Werking in de tijd en in de ruimte - Milieurecht - Onder zich houden van bepaalde vogelsoorten - 
Strafbaarheid in de tijd - Toepassing

30 oktober 2018 P.2018.0552.N AC nr. ...30 oktober 2018

Uit de artikelen 10, eerste lid, 12 en 13 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en 
doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair 
gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie volgt dat het 
verbod vermeld in artikel 10 van de voornoemde wet en de straffen, in geval van misdrijf, opgelegd 
door artikel 12 van de wet enkel gelden als de dader ofwel Belg is, of, indien hij de Belgische 
nationaliteit niet bezit, in België verblijft of er handel drijft; daaruit volgt eveneens dat als de 
Belgische dader, of de buitenlandse dader die in België verblijft of er handel drijft het misdrijf buiten 
het Belgisch grondgebied heeft gepleegd, de ontvankelijkheid van de strafvordering afhangt van de 
voorwaarde dat de dader in België wordt gevonden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 171.  

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de ruimte - Misdrijf inzake handel in wapens - Wet 
van 5 augustus 1991 - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Vervolging in België

20 maart 2019 P.2018.1150.F AC nr. ...20 maart 2019

- Artt. 10, 12 en 13 Wet 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van (en de bestrijding van illegale 
handel in) wapens, munitie en speciaal (voor militair gebruik of voor ordehandhaving) dienstig materieel en 
daaraan verbonden technologie

Wanneer een bijzondere wet, krachtens artikel 39 van de Grondwet, de door haar opgerichte 
gewestelijke organen de bevoegdheid opdraagt een welbepaalde aangelegenheid te regelen, blijven 
de regels die bestaan op het ogenblik van de bevoegdheidsoverdracht van kracht zolang ze door die 
organen niet werden gewijzigd of opgeheven.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Bijzondere wet die de gewestelijke 
organen de bevoegdheid opdraagt een welbepaalde aangelegenheid te regelen - Bestaande 
bepalingen op het ogenblik van de bevoegdheidsoverdracht - Geldigheid - Wijziging en opheffing

20 maart 2019 P.2018.1150.F AC nr. ...20 maart 2019

- Art. 39 De gecoördineerde Grondwet 1994
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De inverdenkinggestelde wordt beschouwd in België te zijn gevonden in de zin van artikel 13 van de 
wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale 
handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig 
materieel en daaraan verbonden technologie, wanneer hij ten minste na het misdrijf en vóór het 
instellen van de vervolging of, uiterlijk, op het eigenste tijdstip van het instellen ervan in België is 
geweest of werd aangetroffen of gevonden, ook als hij het grondgebied vóór de eerste 
procedurehandelingen heeft verlaten (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 171.  

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de ruimte - Misdrijf inzake handel in wapens - Wet 
van 5 augustus 1991 - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Vervolging in België - Voorwaarde - In 
België gevonden inverdenkinggestelde

20 maart 2019 P.2018.1150.F AC nr. ...20 maart 2019

- Art. 13 Wet 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van (en de bestrijding van illegale handel in) 
wapens, munitie en speciaal (voor militair gebruik of voor ordehandhaving) dienstig materieel en daaraan 
verbonden technologie

De rechter oordeelt feitelijk op onaantastbare wijze of de inverdenkinggestelde in België gevonden 
werd waarbij het Hof zich ertoe beperkt na te gaan of de rechter uit die vaststellingen naar recht 
kon afleiden dat die voorwaarde vervuld was (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 171.  

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de ruimte - Misdrijf inzake handel in wapens - Wet 
van 5 augustus 1991 - Misdrijf gepleegd in het buitenland - Vervolging in België - Voorwaarde - In 
België gevonden inverdenkinggestelde - Feitelijke beoordeling - Toezicht door het Hof

20 maart 2019 P.2018.1150.F AC nr. ...20 maart 2019

- Art. 13 Wet 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van (en de bestrijding van illegale handel in) 
wapens, munitie en speciaal (voor militair gebruik of voor ordehandhaving) dienstig materieel en daaraan 
verbonden technologie

De artikelen 26 van het Waals decreet van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en 
overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten, en 46, 2°, van de Brusselse 
Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van 
defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, 
ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan, bepalen 
dat de artikelen van titel III van de wet van 5 augustus 1991 zijn opgeheven "voor wat betreft de 
verrichtingen inzake de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van 
defensiegerelateerde producten onderworpen aan een toestemming of vergunning overeenkomstig 
dit decreet" (Waals decreet) en "voor wat betreft de uit-, doorvoer en de overbrenging van 
goederen waarvan de uit- en doorvoer en de overbrenging op basis van deze ordonnantie aan een 
machtiging onderworpen is" (Brusselse ordonnantie); die bepalingen heffen bijgevolg de artikelen 
niet op van titel III van de wet van 5 augustus 1991 voor wat betreft de activiteit als tussenpersoon 
in die verrichtingen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 171.  

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Misdrijf inzake handel in wapens - Wet 
van 5 augustus 1991 - Activiteit als tussenpersoon in handel in wapens - Opheffing van 
wetsbepalingen door gewestelijke normen

20 maart 2019 P.2018.1150.F AC nr. ...20 maart 2019

- Artt. 10 en 12  Wet 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van (en de bestrijding van illegale handel 
in) wapens, munitie en speciaal (voor militair gebruik of voor ordehandhaving) dienstig materieel en daaraan 
verbonden technologie

WRAKING
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Krachtens de artikelen 828, 1°, en 832, Gerechtelijk Wetboek kan een advocaat-generaal bij het Hof 
van Cassatie die niet als hoofdpartij in het geschil optreedt, gewraakt worden wegens wettige 
verdenking; het bestaan van een wettige reden om een gebrek aan onpartijdigheid te vrezen vereist 
dat wordt nagegaan of de verdenkingen die een partij beweert te ervaren, objectief verantwoord 
kunnen worden; dat is niet het geval wanneer de magistraat verweten wordt dat hij een initiatief 
dat indruist tegen een juiste toepassing van de wet of de rechten en plichten van de verzoekers niet 
kan wijzigen, niet heeft genomen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 208. 

 - Strafzaken - Wettige verdenking - Magistraten die het voorwerp van wraking kunnen 
uitmaken - Advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie

3 april 2019 P.2019.0303.F AC nr. ...3 april 2019

- Artt. 828, 1°, en 832 Gerechtelijk Wetboek

Het stond de eiser vrij het hof van beroep te vragen de zaak uit te stellen waarbij dat verzoek niet 
kon worden geweigerd, zodat hij over de passende tijd kon beschikken om zijn recht tot wraking uit 
te oefenen en zijn verzoekschrift neer te leggen vóór de zitting waarnaar de zaak zou zijn uitgesteld 
(1). (1) Cass. 12 september 2016, AR S.16.0020.N, AC 2016, nr. 478. 

 - Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid - Wettige verdenking - Na de aanvang van de pleidooien - 
Uitvoeringswijze van het verzoek

28 maart 2019 C.2019.0105.F AC nr. ...28 maart 2019

- Artt. 828, 1°, en 833 Gerechtelijk Wetboek

Artikel 833 Gerechtelijk Wetboek schrijft weliswaar geen uitdrukkelijke termijn voor waarbinnen de 
wraking die steunt op een reden die na de aanvang van de pleidooien is ontstaan moet worden 
voorgedragen, maar zowel uit de bewoordingen als uit de geest van die bepaling blijkt dat uit de 
precieze termijnen die de procedure regelen tot wraking en tot schorsing van alle vonnissen en 
handelingen die ze tot gevolg heeft dergelijke wraking moet worden voorgedragen zodra de 
oorzaak die ze verantwoordt gekend is door de partij die zich erop beroept, en, in ieder geval, vóór 
de sluiting van het debat (1). (1) Cass. 12 september 2016, AR S.16.0020.N, AC 2016, nr. 478. 

 - Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid - Wettige verdenking - Na de aanvang van de pleidooien - 
Tijdstip van het verzoek

28 maart 2019 C.2019.0105.F AC nr. ...28 maart 2019

- Artt. 828, 1°, en 833 Gerechtelijk Wetboek

Krachtens de artikelen 828, 1°, en 832, Gerechtelijk Wetboek kan een advocaat-generaal bij het Hof 
van Cassatie die niet als hoofdpartij in het geschil optreedt, gewraakt worden wegens wettige 
verdenking; het bestaan van een wettige reden om een gebrek aan onpartijdigheid te vrezen vereist 
dat wordt nagegaan of de verdenkingen die een partij beweert te ervaren, objectief verantwoord 
kunnen worden; dat is niet het geval wanneer de magistraat verweten wordt dat hij een initiatief 
dat indruist tegen een juiste toepassing van de wet of de rechten en plichten van de verzoekers niet 
kan wijzigen, niet heeft genomen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 208. 

 - Strafzaken - Wraking van een advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie - Wettige verdenking

3 april 2019 P.2019.0303.F AC nr. ...3 april 2019

- Artt. 828, 1°, en 832 Gerechtelijk Wetboek
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