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INHOUD VAN DE ARRESTEN 

A 

AANRANDING VANEERBAARHEIDENVER
KRACHTING 

Verkrachting - Constitutieve bestand
delen - Geestelijk gebrek van het slacht
o/fer - Toepassing. 

Uit de bepalingen van art. 375, eerste 
en tweede lid, Strafwetboek volgt dat de 
persoon op wie de strafbare daad wordt 
gesteld, geacht wordt zijn toestemming 
niet te hebben verleend wanneer een van 
de in het tweede lid opgesomde voorwaar
den vervuld is, deze voorwaarden worden 
noch beperkend, noch cumulatief opge
somd. 

2 november 1999 1365 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER-
EENKOMST 

ALGEMEEN 

DAAD 
Fout 
OORZAAK 
Algemeen 
Begrip. Beoordeling door de rechter 
Allerlei 
HERSTELPLICHT 
Medeaansprakelijkheid van de getroffene 
Verscheidne daders. Hoofdelijkheid 
Ouders 
Meesters. Aangestelden 
Staat. Overheid 
Zaken 
Gebouwen 
SCHADE 
Algemeen 
Begrip. Vormen 
Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peil-

datum 
Materiele schade. Elementen en grootte 

Morele elementen en grootte 
Interest 
OVEREENKOMSTEN.REGRES 
Verzekering. Indeplaatsstelling 
Allerlei 
BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID 
Burenhinder 
Allerlei 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Daad - Fout - Ge

meente - College van burgemeester en 
schepenen - Beraadslagend orgaan -
Eenstemmigheid - Persoonlijke daad -
Redenen van de vonnissen en arresten -
Tegenstrijdige redenen. 

Het is niet tegenstrijdig om, enerzijds, 
te beslissen dat het college van burgemees
ter en schepenen een beraadslagend orgaan 
is, waarvan de leden, in de regel, elk 
afzonderlijk geen enkele beslissings
bevoegdheid hebben, en, anderzijds, vast 
te stellen dat de beslissing van dat college 
eenstemmig is genomen door al zijn leden, 
zodat, in voorkomend geval, ieder persoon
lijk kan worden aangesproken. (Art. 149 
Gw.) 

3 maart 1999 293 

DAAD 

FOUT 
2. - Daad- Fout- Elektrische instal

latie - Ondergrondse kabel - Onvol
doende diepte. 

De aanleg van een ondergrondse hoog
spanningskabel op een onvoldoende diepte 
kan de aansprakelijkheid van de installa
teur in het gedrang brengen; zelfs als hij 
de minimale reglementaire diepte in acht 
heeft genomen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; 
art. 11187 K.B. 10 maart 1981.) 

7 januari 1999 9 
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3. - Daad - Fout - Grondwerken -
Ondergrondse elektrische kabel- Verplich
tingen. 

De verplichting om tijdens grond
werken in de nabijheid van een onder
grondse elektrische kabel vooraf de eigenaar 
van de kabel te raadplegen, geldt v66r het 
begin van ieder werk in de grond waarin 
die kabels ingegraven zijn. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.; art. 2/192 KB. 10 maart 1981; 
art. 260bis A.R.A.B.) 

7 januari 1999 9 

4. - Daad - Fout - Onopzettelijke 
slagen en verwondingen - Sport- Auto
mobielwedstrijd - Bestuurder - Gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg- Begrip. 

De rechter die geen omschrijving geeft 
van de fout die een beklaagde begaan 
heeft en die een normaal voorzichtig en 
aandachtig bestuurder niet zou hebben 
begaan, maar alleen oordeelt dat het rij
gedrag van de bestuurder die zijn doel 
niet bereikt omdat hij van de baan is 
afgeraakt, "als een fout moet worden aan
gemerkt", als de bestuurder voor het onge
val geen andere oorzaak dan zijn rijgedrag 
aantoont, verantwoordt zijn beslissing om 
de beklaagde wegens onopzettelijke sla
gen of verwondingen te veroordelen niet 
naar recht. (Artt. 418 en 420 Sw.; artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

24 maart 1999 421 

5. - Daad- Fout- Verschillende fou
ten - Oorzakelijk verband. 

In geval van verschillende fouten, staat 
het aan de rechter na te gaan of er een 
noodzakelijk verband bestaat tussen elke 
fout en de schade en, bijgevolg, voor elke 
vastgestelde fout nate gaan of die fout, los 
van de andere, de schade noodzakelijker
wijs heeft veroorzaakt, d.w.z. dat hij voor 
elke fout moet nagaan of de schade, zoals 
ze zich in concreto voordoet, ook zonder 
die fout zou zijn ontstaan. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

24 maart 1999 429 

OORZAAK 

ALGEMEEN 

6. - Oorzaak - Algemeen- Oorzake
lijk verband tussen {out en schade - Ths
senkomst van een eigen rechtsgrond -
Inkomstenbelastingen- Burgerlijke rechts
vordering - Belgische Staat - Bestuur 
van de directe belastingen- Inkohiering 
- Termijnen van openbare orde - Verval 
- Gevolg. 

De schade die de Staat geleden heeft 
omdat een belasting niet binnen de bij het 

W.I.B. voorgeschreven termijnen van open
bare orde is ingekohierd, vindt het verval 
t.g.v. het verstrijken van voornoemde ter
mijnen een eigen rechtsgrond die elk oor
zakelijk verband verbreekt tussen die schade 
en het misdrijf of het oneigenlijk misdrijf 
dat werd gepleegd door hetzij de persoon 
die de voorwaarden voor het verschuldigd 
zijn van de belasting vervult, hetzij door 
een derde die volgens de Staat voor het 
niet inkohieren van de belasting binnen 
de voormelde termijnen aansprakelijk is. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.; artt. 354 en 358 
W.I.B. 1992.) 

8 september 1999 1042 

7. - Oorzaak- Algemeen - Oorzake
lijk verband tusse,n {out en schade - Ths
senkomst van een eigen rechtsgrond -
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid- Bur
gerlijke rechtsvordering - Bijdragen -
Verjaring - Gevolg. 

De schade die de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid geleden heeft omdat de werk
gever niet meer kan worden veroordeeld 
tot betaling van bijdrag~n wegens het 
verstrijken van de bij art. 42, Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969 bepaalde 
termijn, vindt een eigen rechtsgrond in de 
bij de artt. 35 en 42 van voornoemde wet 
voorgeschreven en van het gemeen recht 
afWijkende regeling, waardoor elk oorza
kelijk verband verbroken wordt tussen de 
schade en de strafrechtelijke fout van de 
aangestelde van de werkgever, wiens han
delingen de Rijksdienst belet hebben de 
bijdragen v66r het verstrijken van de ver
jaring te vorderen. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.; artt. 35 en 42 Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969.) 

8 september 1999 1042 

BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECH
TER 

8. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling 
door de rechter - Slagen en verwondin
gen. Doden - Onopzettelijk toebrengen 
van verwondingen en onopzettelijk doden 
~ Meerdere daders - Fout - Persoon
lijke daad van elkeen. 

Wanneer de rechter vaststelt dat zonder 
de fout, die hij aan iedere eiser persoonlijk 
ten laste legt, de schade zich niet zou 
hebben voorgedaan zoals ze ontstaan is, is 
zijn beslissing om de beklaagden te ver
oordelen wegens slagen en verwondingen 
en doden door onvoorzichtigheid, naar recht 
verantwoord. (Artt. 418 tot 420 Sw.; art. 
1382 en 1383 B.W.) 

3 maart 1999 293 
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9. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling 
door de rechter - Verschillende fouten. 

In geval van verschillende fouten, staat 
het aan de rechter na t gaan of er een 
noodzakelijk verband bestaat tussen elke 
fout en de schade en, bijgevolg, voor elke 
vastgestelde fout nate gaan of die fout, los 
van de andere, de schade noodzakelijker
wijs heeft veroorzaakt, d.w.z. dat hij voor 
elke fout moet nagaan of de schade, zoals 
ze · zich in concreto voordoet, ook zonder 
die fout zou zijn ontstaan. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

24 maart 1999 429 

10. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling 
door de rechter - Verkeersongeval - Sa
menlopende fouten van twee bestuurders 
- Oorzakelijk verband - Begrip. 

Aileen uit de omstandigheid dat een 
van de twee bestuurders die bij een onge
val betrokken zijn, een fout heeft begaan, 
kan de rechter niet afleiden dat de fout 
van de andere bestuurder geen oorzake
lijk verband vertoont met het ongeval. 

19 november 1999 1461 

11. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling 
door de rechter - Oorzakelijk verband -
Wettigheid - Toezicht door het Hof. 

Hoewel de rechter op onaantastbare wijze 
de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat 
er geen oorzakelijk verband bestaat tus
sen de fout en de schade, gaat het Hof 
evenwel na of de rechter uit die vaststel
lingen die beslissing wettig heeft kunnen 
afleiden. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

24 november 1999 1489 

12. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling 
door de rechter. 

De rechter die oordeelt dat er geen 
oorzakelijk verband bestaat tussen de fout 
van een van de in een verkeersongeval 
betrokken bestuurders en de uit dat onge
val voortvloeiende schade, zonder vast te 
stellen dat de schade, zonder die fout, zich 
niettemin zou hebben voorgedaan zoals ze 
is gebeurd, verantwoordt zijn beslissing 
niet naar recht. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

24 november 1999 1489 

13. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling 
door de rechter. 

Uit de omstandigheid aileen dat een 
van de bij het ongeval betrokken bestuur
ders een fout heeft begaan die niet kon 
worden voorzien, kan niet worden afgeleid 
dat de samenlopende fout van de andere 
bestuurder geen oorzakelijk verband met 
de schade vertoont. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

24 november 1999 1491 

ALLERLEI 

14. - Oorzaak - Allerlei -Brand -
Bestrijdingsmaatregelen - Gemeente -
Gemeentelijke brandweer - Tussenkomst 
- Kosten - Verplichting - Aard. 

De verplichting de passende maatrege
len te nemen om brand te voorkomen, de 
nodige hulp te verstrekken om de brand te 
doen ophouden en de kosten daarvan te 
dragen, is een eigen niet subsidiaire ver
plichting van de gemeenten. (Artt. 135, 
§ 2, tweede lid, 5°, en 255, 11 o, Nieuwe 
Gemeentewet.) 

26 maart 1999 444 

HERSTELPLICHT 

MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GE
TROFFENE 

15. - Herstelplicht- Medeaansprake
lijkheid van getroffene - Getroffene die 
nag niet tot de jaren des onderscheids is 
gekomen - Volledige vergoeding van de 
schade ten laste van de derde. 

Wanneer schade is veroorzaakt door de 
fout van een derde en door de gedraging 
van de getroffene die, als kind dat nog niet 
tot de jaren des onderscheids is gekomen, 
niet burgerrechtelijk aansprakelijk is, dan 
moet die derde tot volledige vergoeding 
van die schade worden veroordeeld. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

13 oktober 1999 1255 

VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJK
HEID 

16. - Herstelplicht- Verscheidene da
ders. Hoofdelijkheid- Diefstal -Heling 
- Onderscheiden daders-Eenzelfde schade 
- Onderscheiden vergoedingen - Werke-
lijk geleden schade. 

Art. 1382 B.W. wordt geschonden door 
de rechter die, na te hebben geoordeeld 
dat de diefstal en de heling van de gesto
len voorwerpen eenzelfde schade hebben 
veroorzaakt, de daders van die twee telast
leggingen afzonderlijk veroordeelt tot beta
ling van onderscheiden schadevergoedin
gen, waarvan het totaal hoger ligt dan het 
bedrag van de werkelijk geleden schade. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

13 januari 1999 40 

17. - Herstelplicht- Verscheidene da
ders. Hoofdelijkheid- Een zelfde misdrijf 
- Begrip - Nauw verband tussen twee 
strafbare feiten. 

De omstandigheid dat een nauw ver
band bestaat tussen de door de werkne
mer gepleegde inbreuk op art. 261, 5°, 
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Werkloosheidsbesluit 1963, en de door de 
werkgever gepleegde inbreuk op art. 261, 
6°, van hetzelfde koninklijk besluit, brengt 
niet mee dat werkgever en werknemer 
een zelfde misdrijf plegen in de zin van 
art. 50 Sw. (Art. 50 Sw.) 

20 april 1999 528 

18. - Herstelplicht- Verscheidene da
ders. Hoofdelijkheid- Samenlopende fou
ten - Beklaagde - Persoon voor wie de 
burgerlijke partij burgerrechtelijk aanspra
kelijk is - Gevolg. 

Wanneer de door de burgerlijke partij 
geleden schade veroorzaakt is door de 
samenlopende fouten van de beklaagde en 
van een persoon voor wie de burgerlijke 
partij burgerrechtelijk aansprakelijk is, is 
de beklaagde slechts ten dele aansprake
lijk jegens de burgerlijke partij. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

8 september 1999 1056 

19. - Herstelplicht- Verscheidene da
ders. Hoofdelijkheid- Samenlopende fou
ten - Toepassing. 

De bij artikel 15, eerste lid, van het 
decreet van 3 maart 1976 tot bescherming 
van monumenten en stads- en dorpsge
zichten bepaalde herstelplicht, als ambts
halve te bevelen maatregel van burgerlijke 
aard die tot de strafvordering behoort, 
beoogt de schadelijke gevolgen van de bij 
artikel 13 van het decreet bepaalde mis
drijven te doen ophouden en blijft onver
minderd voortbestaan wanneer deze gevolgen, 
mede door andere feiten, waarvoor geen 
strafvervolgingen zijn ingesteld, zijn ver
oorzaakt; wanneer de dader van het mis
drijf tot het ontstaan van de schade heeft 
bijgedragen, in die zin dat zonder dit 
misdrijf die schade, zoals in concreto vast
gesteld, niet zou zijn ontstaan, strekt het 
te zijnen laste te bevelen herstel zich uit 
tot de gehele schade. 

23 november 1999 14 79 

20. - Herstelplicht- Verscheidene da
ders. Hoofdelijkheid - Volledige vergoe
dingsplicht. 

Diegene die door zijn fout schade heeft 
berokkend aan een slachtoffer dat zelf 
geen fout heeft begaan, is gehouden tot 
volledige vergoeding, ook al werd die schade 
mede door een derde veroorzaakt. 

7 december 1999 1583 

21. - Herstelplicht- Verscheidene da
ders. Hoofdelijkheid- Verscheidene daders 
- Samenlopende fouten- Bewaarder van 
een gebrekkige zaak- Partij burgerrechte
lijk aansprakelijk voor haar aangestelde 
- Respectieve verbintenissen. 

Wanneer schade samenlopend is veroor
zaakt door een gebrek aan de zaak waar
van een partij de bewaring heeft en door 
de schuld van een aangestelde waarvoor 
de andere partij burgerrechtelijk aanspra
kelijk is, kan de eerste partij jegens de 
andere partij niet veroordeeld worden tot 
volledige vergoeding van de schade. (Artt. 
1383, 1383 en 1384 B.W.) 

10 december 1999 1608 

OUDERS 

22. - Herstelplicht - Ouders - Ver
moeden van aansprakelijkheid - Draag
wijdte - Fout in de opvoeding of in het 
toezicht - Oorzakelijk verband met de 
schade. 

Ret in art. 1384, tweede lid, B.W. ver
vatte vermoeden van aansprakelijkheid 
van de ouders voor de door hun minderja
rige kinderen veroorzaakte schade, heeft 
niet alleen betrekking op het bestaan van 
een fout in de opvoeding van of in het 
toezicht op het kind dat schade heeft 
veroorzaakt, maar tevens op het bestaan 
van een oorzakelijk verband tussen die 
vermoedelijke fout en de veroorzaakte schade. 
(Art. 1384, tweede lid, B.W.) 

20 oktober 1999 1305 

MEESTERS. AANGESTELDEN 

23. - Herstelplicht - Meesters. Aan
gestelden- Verhouding van ondergeschikt
heid - Begrip. 

De verhouding van ondergeschiktheid 
die het begrip aangestelde veronderstelt, 
bestaat zodra een persoon zijn gezag of 
zijn toezicht in feite kan uitoefenen op de 
daden van een andere. (Art. 1384, tweede 
lid, B.W.) 

17 november 1999 1446 

STAAT. OVERHEID 

24. - Herstelplicht - Staat. Overheid 
- Overheid - Gemeente - Beveiligings
plicht - Openbare weg - Veiligheid -
Kennis van de plaatselijke toestand door 
de getroffene. 

Gelet de plicht van de overheid wegen 
aan te leggen en voor het verkeer open te 
stellen die voldoende veilig zijn, moet de 
gemeente door gepaste maatregelen ieder 
abnormaal gevaar voorkomen. Uitgezon
derd wanneer een oorzaak, die aan de 
gemeente niet kan worden aangerekend, 
haar belet die beveiligingsplicht na te 
komen, komt haar aansprakelijkheid in 
het gedrang, ongeacht of het gevaar ver
borgen dan wel zichtbaar was, en ook al 
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was de getroffene van de plaatselijke toe
stand op de hoogte. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

12 maart 1999 367 

ZAKEN 

25. - Herstelplicht- Zaken- Motor
rijtuig- Gebruik- Verhouding tussen de 
verzekeraar en de verzekerde of de verzekering
nemer - Burgerrechtelijke aansprakelijk
heid- Verzekering- Geldigheid - Voor
waarde. 

Uit de omstandigheid alleen dat de ver
zekeraar verplicht blijft de benadeelde te 
vergoeden, kan niet worden afgeleid dat 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waar
toe het gebruik van een motorrijtuig aan
leiding kan geven, door een verzekering 
wettig gedekt wordt. 

20 januari 1999 67 

26. - Herstelplicht- Zaken- Bewaar
der van de zaak - Begrip. 

Bewaarder van de zaak, in de zin van 
art. 1384, eerste lid, B.W., is hij die voor 
eigen rekening ervan gebruik maakt, het 
genot ervan heeft of ze onder zich houdt, 
met recht van leiding en toezicht. 

25 maart 1999 442 

27. - Herstelplicht- Zaken- Gemeen
telijke overheid - Veiligheidsverplichting 
- Wegen - Bewaarder van de zaak -
Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter - Grenzen. 

De rechter oordeelt onaantastbaar in 
feite wie de bewaarder van de zaak is in 
de zin van art. 1384, eerste lid, B.W., mits 
hij het begrip bewaarder van de zaak niet 
miskent; uit de enkele verplichting die op 
de gemeentelijke overheid rust de veilig
heid van de wegen op haar grondgebied te 
handhaven, kan de rechter niet naar recht 
afieiden dat die overheid bewaarder van 
de zaak is. 

25 maart 1999 442 

28. - Herstelplicht - Zaken - Aan
sprakelijkheid van de bewaarder van een 
gebrekkige zaak - Bewijs. 

Het vermoeden van fout dat op de bewaar
der van de gebrekkige zaak rust, kan 
slechts worden weerlegd zo het bewijs 
wordt geleverd dat de schade niet aan een 
gebrek van de zaak maar aan een vreemde 
oorzaak te wijten is. (Art. 1384, eerste lid, 
B.W.) 

14 mei 1999 665 

29. - Herstelplicht- Zaken- Gebrek 
van de zaak- Oorzaak- Boom- Gebrek 
te wijten aan inwendige verrotting. 

Een zaak is gebrekkig, indien zij een 
abnormaal kenmerk vertoont waardoor 
zij in bepaalde omstandigheden schade 
kan veroorzaken; zulks kan het geval zijn 
met een boom die een verrotte toestand 
vertoonde; het feit dat het gebrek het 
gevolg is van een natuurverschijnsel is 
zonder belang. (Art. 1384 B.W.) 

21 mei 1999 711 

GEBOUWEN 

30. - Herstelplicht - Gebouwen -
Monumenten en landschappen - Decreet 
van 3 maart 1976 - Omvang - Toepas
sing. 

Uit artikel13, 1, van het decreet van 3 
maart 1976 tot bescherming van monu
menten en stads- en dorpsgezichten, in 
samenhang gelezen met de artikelen 7 en 
11, §§ 1 en 2, van hetzelfde decreet, volgt 
dat de toestand, zoals door het beschermings
besluit vastgelegd, bepalend is zowel voor 
de aard en de omvang van de onderhouds
en instandhoudingswerken als voor de in 
artikel15 van het decreet bedoelde herstel
plicht. 

23 november 1999 1479 

SCHADE 
ALGEMEEN 

31. - Schade - Algemeen - Schade 
veroorzaakt door het gebrek van een zaak 
die men onder zijn bewaring heeft- "Ono
verkomelijke onwetendheid" van het gebrek 
- Gevolg. 

De onoverkomelijke onwetendheid om
trent te gebrek van de zaak neemt de 
aansprakelijkheid van de bewaarder van 
de zaak voor de schade die de zaak ver
oorzaakte niet weg. (Art. 1384 B.W.) 

14 mei 1999 665 

BEGRIP. VORMEN 

32. - Schade - Begrip. Vormen -Be
grip - Werknemer, slachtoffer van de {out 
van een derde - Wettelijke, reglementaire 
of conventionele verplichtingen van de werk
gever - Betaling zonder tegenprestatie -
Bestaan van de schade - Vaststelling. 

De rechter die moet oordelen over een 
betwisting omtrent het bestaan van schade 
van een werkgever die, ingevolge het feit 
dat een werknemer slachtoffer werd van 
een aan de fout van een derde te wijten 
ongeval, krachtens wettelijke, reglemen
taire of conventionele verplichtingen beta
lingen heeft gedaan, dient niet alleen vast 
te stellen dat die werkgever die betalin
gen zonder tegenprestatie heeft gedaan, 
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maar moet bovendien het bestaan vast
stellen van een schade die losstaat van die 
verplichtingen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

9 maart 1999 346 

33. - Schade- Begrip. Vormen- Be
grip - Werknemer, slachtoffer van de fout 
van een derde- Tijdelijk verlies van werk
prestaties - Schade - Begrip. 

Ret tijdelijk verlies van arbeids
prestaties van een werknemer, ingevolge 
in een ongeval opgelopen verwondingen, 
is, in hoofde van de werkgever, op zichzelf 
schade, ook al kan deze dit verlies com
penseren door tijdelijk andere, zelfs uit
sluitend voor dergelijke omstandigheid voor
dien in dienst genomen eigen werknemers 
met de uitvoering van die prestaties te 
gelasten. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

9 maart 1999 346 

BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. 
PEILDATUM. 

34. - Schade - Beoordelingsbevoegd
heid. Raming. Peildatum - Raming ex 
aequo et bono - Wettelijkheid- Voorwaar
den. 

De feitenrechter beoordeelt ten gronde 
het bestaan van de door een onrechtm:a
tige daad veroorzaakte schade en het bedrag 
van de vergoeding voor het volledig her
stel ervan; hij kan de schade ex aequo et 
bono ramen, mits hij de reden aangeeft 
waarom de door de getroffene voorge
stelde berekeningswijze niet kan worden 
aangenomen en tevens vaststelt dat het 
niet mogelijk is om de schade, zoals hij die 
heeft omschreven, anders te bepalen. (Art. 
149 Gw. (1994); artt. 1382 en 1383 B.W.) 

13 januari 1999 40 

35. - Schade - Beoordelingsbevoegd
heid. Raming. Peildatum- Feitelijke beoor
deling - Grenzen. 

Roewel de feitenrechter het bestaan van 
schade veroorzaakt door een onrechtma
tige daad in feite beoordeelt, staat het aan 
het Rof van Cassatie na te gaan of de 
vastgestelde feiten voldoende grondslag 
opleveren voor de gevolgtrekkingen die de 
rechter daaruit in rechte maakt. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

4 maart 1999 314 

36. - Schade - Beoordelingsbevoegd
heid. Raming. Peildatum - Raming -
Werknemer, slachtoffer van de fout van een 
derde - Tijdelijk verlies van werk
prestaties. 

Ret staat de rechter, wanneer hij op 
onaantastbare wijze heeft vastgesteld dat 
een werkgever tijdelijk verlies van arbeids
prestaties van een werknemer, ingevolge 

in een ongeval opgelopen verwondingen, 
heeft geleden, binnen de perken van de 
conclusies van de partijen, het bedrag van 
de voor het volledig herstel van de hier
door geleden schade nodige vergoeding te 
ramen en, eventueel, mits hij de redenen 
aangeeft waarom hij de door de getroffene 
voorgestelde berekeningswijze niet kan 
aannemen en tevens vaststelt dat het niet 
mogelijk is de schade die hij heeft omschre
ven, anders te bepalen, deze schade ex 
aequo et bono te ramen. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

9 maart 1999 346 

37. - Schade - Beoordelingsbevoegd
heid. Raming. Peildatum - Raming ex 
aequo et bono- Art. 1135 B. W. - Toepas
sing. 

Art. 1135 B.W., dat betrekking heeft op 
de overeenkomsten, is niet van toepassing 
op de raming naar billijkheid van door een 
onrechtmatige daad veroorzaakte schade. 
(Artt. 1135, 1382 en 1383 B.W.) 

21 april 1999 540 

38. - Schade - Beoordelingsbevoegd
heid. Raming. Peildatum - Raming ex 
aequo et bono- Wettigheid- Voorwaar
den. 

De rechter kan het bedrag tot vergoe
ding van door een onrechtmatige daad 
veroorzaakte schade naar billijkheid ramen, 
mits hij de reden aangeeft waarom de 
door de getroffene voorgestelde berekenings
wijze niet kan worden aangenomen en 
tevens vaststelt dat het niet mogelijk is 
om de schade, zoals hij die heeft omschre
ven, anders te bepalen. (Art. 149 Gw.; 
artt. 1382 en 1383 B.W.) 

21 april 1999 540 

39. - Schade - Beoordelingsbevoegd
heid. Raming. Peildatum - Raming -
Forfaitaire raming- Reeds geleden schade 
- Toekomstige schade - Onderscheid. 

De verplichting van de feitenrechter · 
om, op verzoek van de getroffene, een 
onderscheid te maken tussen de reeds 
geleden en de toekomstige schade geldt 
enkel wanneer de rechter de raming van 
de schade grondt op een kapitalisatie
berekening; dat onderscheid heeft geen 
reden van bestaan bij forfaitaire raming. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

21 april 1999 540 

40. - Schade - Beoordelingsbevoegd
heid. Raming. Peildatum- Materiele schade 
- Waarde op de arbeidsmarkt- Vasts tel
ling - Criteria. 
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De rechter dient bij de raming van de 
waarde van de getroffene op de arbeids
markt niet enkel acht te slaan op de 
inkomsten voor de werkelijk gepresteerde 
arbeidsdagen, maar kan op grond van een 
feitelijke beoordeling daaraan de vergoe
dingen toevoegen die zijn gestort voor de 
met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen. 

2juni1999 764 

41. - Schade - Beoordelingsbevoegd
heid. Raming. Peildatum - Raming ex 
aequo et bono - Wettelijkheid- Voorwaar
den. 

De bodemrechter beoordeelt in feite het 
bestaan van de door een onrechtmatige 
daad veroorzaakte schade en het bedrag 
van de vergoeding voor het volledig her
stel ervan; hij kan de schade ex aequo et 
bono ramen, mits hij de reden aangeeft 
waarom de door de getroffene voorge
stelde berekeningswijze niet kan worden 
aangenomen en tevens vaststelt dat het 
niet mogelijk is om de schade, zoals hij die 
heeft omschreven, anders te bepalen. (Art. 
149 Gw. (1994); artt. 1382 en 1383 B.W.) 

15 september 1999 1110 

42. - Schade - Beoordelingsbevoegd
heid. Raming. Peildatum - Vergoeding
Actualisering - Begrip. 

De compensatoire interest vergoedt de 
schade voortvloeiend uit de vertraging in 
de schadeloosstelling, terwijl de aanpas
sing een berekeningswijze is die wordt 
toegepast om rekening te houden met de 
vermindering van de koopkracht van het 
geld; het zijn twee verschillende correctie
ven, ook al houden beide verband met een 
tijdsverloop. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

13 oktober 1999 1255 

43. - Schade - Beoordelingsbevoegd
heid. Raming. Peildatum- Beoordelings
bevoegdheid - Omvang - Vergoeding. 

De bodemrechter beoordeelt in feite en 
binnen de per ken van de conclusies van de 
partijen, de omvang van de door een onrecht
matige daad veroorzaakte schade, alsook 
het bedrag van de vergoeding tot volledig 
herstel ervan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

8 december 1999 1597 

MATERIELE SCHADE. ELEMENTEN EN 
GROOTTE 

44. - Schade- Materiele schade. Ele
menten en grootte - Lichamelijke integri
teit - Waarde op de arbeidsmarkt -
Huishoudelijk werk. 

De onmogelijkheid om gewoon huishou
delijk werk te verrichten ten gevolge van 
een door andermans fout veroorzaakte 
arbeidsongeschiktheid levert een materiele 

schade op die aanleiding geeft tot vergoe
ding, zelfs als de getroffene sociale uitke
ringen blijft ontvangen. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

7 januari 1999 7 

45. - Schade- Materiele schade. Ele
menten en grootte - Diefstal -Heling -
Onderscheiden daders- Eenzelfde schade 
- Onderscheiden vergoedingen - Werke
lijk geleden schade. 

Art. 1382 B.W. wordt geschonden door 
de rechter die, na te hebben geoordeeld 
dat de diefstal en de heling van de gesto
len voorwerpen eenzelfde schade hebben 
veroorzaakt, de daders van die twee telast
leggingen afzonderlijk veroordeelt tot beta
ling van onderscheiden schadevergoedin
gen, waarvan het totaal hoger ligt dan het 
bedrag v&n de werkelijk geleden schade. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

13 januari 1999 40 

46. - Schade- Materiele schade. Ele
menten en grootte - Gebruiksderving van 
een voertuig - Voorwaarden. 

De getroffene van een door de fout van 
een derde veroorzaakt ongeval kan van 
die derde schadevergoeding vorderen we
gens gebruiksderving van het voertuig 
dat tijdens de noodzakelijke tijd om de 
vaststelling van de schade te doen en om 
herstellingen uit te voeren ofhet voertuig 
te vervangen, niet kan gebruikt worden, 
in zoverre het buiten omloop stellen van 
het voertuig hem nadeel heeft berokkend. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

4 maart 1999 314 

47. - Schade- Materiele schade. Ele
menten en grootte - Hulp van een ander 
persoon - Plaatsing in een tehuis - Onder
scheiden schade - Begrippen. 

Het arrest van het hof van beroep, dat 
beslist dat de getroffene naast zijn materiele 
schade wegens volledig verlies van zijn 
autonomie wat de hulp van een derde 
persoon rechtvaardigt, materiele schade 
lijdt ten gevolge van zijn plaatsing in een 
tehuis, is naar recht verantwoord nu 
het oordeelt dat er twee verschillende 
soorten schade zijn die elk een verschil
lende vergoeding vergen, wat dub bel gebruik 
uitsluit. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

11 maart 1999 355 

48. - Schade- Materiele schade. Ele
menten en grootte - Hulp van een ander 
persoon - Ongeschiktheid voor huishou
delijk werk - Totale vergoeding - Voor
waarde. 

De appelrechter kan op grond van een 
onaantastbare beoordeling van de feiten 
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van de zaak beslissen dat de vergoeding 
die de eerste recbter aan bet slacbtoffer 
van een ongeval beeft toegekend voor bulp 
van derden, de scbade dekt die bet gevolg 
is van de ongescbiktbeid voor buisboude
lijk werk. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

11 maart 1999 358 

49. - Schade- MateriiHe schade. Ele
menten en grootte - Blijvende arbeidson
geschiktheid zonder derving van bezoldiging 
- Vermindering van de waarde op de 
arbeidsmarkt. 

Niet naar recbt verantwoord is de beslis
sing waarbij aan bet slacbtoffer van een 
ongeval akte wordt verleend van bet voor
behoud dat bij maakt in geval van belas
tingbeffing op de vergoeding die wordt 
toegekend niet wegens derving van loon of 
bezoldiging maar tot berstel van de materiele 
scbade die voor hem voortvloeit uit het 
feit dat zijn waarde op de arbeidsmarkt 
verminderd is ten gevolge van zijn blij
vende arbeidsongeschiktbeid, terwijl alleen 
belasting verscbuldigd is op pensioenen 
en lijfrechten of tijdelijke renten alsmede 
op als zodanig geldende toelagen die recht
streeks of onrechtstreeks betrekking beb
ben op een beroepswerkzaamheid of die 
bet gehele of gedeeltelijke herstel van een 
bestendige dervingvan winst, bezoldigingen 
ofbaten uitmaken. (Art. 34, § 1, 1 o, W.I.B.) 

17 maart 1999 389 

50. - Schade- Materiele schade. Ele
menten en grootte - Technisch raadsman 
- Honorarium. 

In de regel beoogt bet beroep dat het 
slachtoffer van een fout doet op een tech
nisch raadsman alleen bet bijstaan van 
dat slacbtoffer in de vordering tot berstel 
van de door de fout veroorzaakte schade; 
bet is geen bestanddeel van die scbade en 
komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
(Art. 1382 B.W.) 

5 mei 1999 612 

51. - Schade- Materiele schade. Ele
menten en grootte - Getroffene verzekerd 
door voorafgaande taxatie - Aansprake
lijke dader - Schade - Vaststelling -
Gemeen recht. 

De verzekeraar van zaken met vooraf
gaande taxa tie, die wettelijk gesubrogeerd 
wordt in de recbten van de getroffene door 
een verkeersongeval, kan van de aanspra
kelijke dader alleen vorderen wat laatst
genoemde naar gemeen recbt verscbuldigd 
is op grond van de quasi-delictuele aan
sprakelijkheid, zodat bij niet meer betaalt 
dan de schade die het recbtstreekse gevolg 
is van zijn fout. 

2 juni 1999 7 59 

52. - Schade- Materiele schade. Ele
menten en grootte- Doodslag- Belasting
verlaging - Weerslag. 

Wanneer een misdrijf de dood van bet 
slachtoffer veroorzaakt, boudt de verbo
ging van de inkomsten van de weduwnaar 
van dat slacbtoffer ten gevolge van de 
toepassing van een wegens dat overlijden 
toegekend gunstiger belastingregime, geen 
verband met bet misdrijfvan onvrijwillige 
doodslag en strekt zij niet tot vergoeding 
van de door dat misdrijf veroorzaakte scbade; 
die belastingverlagingvergoedt de materiele 
scbade niet die de weduwnaar van bet 
slacbtoffer geleden heeft, en die o.m. bestaat 
in bet verlies van de huisboudelijke acti
viteit van bet slacbtoffer, die hem ten 
goede kwam. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

8 december 1999 1597 

MORELE SCHADE. ELEMENTEN EN 
GROOTTE 

53. - Schade - Morele schade. Ele
menten en grootte. 

Om de omvang van de morele scbade 
van de getroffene te ramen, kan de rech
ter, door een feitelijke beoordeling, bet 
verminderde bewustzijn van die getrof
fene ten gevolge van zijn geestelijke gezond
heid in aanmerking nemen. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

13 oktober 1999 1255 

INTEREST 

54. - Schade- Interest- Compensa
toire interest - Omvang - Vertrekpunt. 

Wanneer de rechter oordeelt dat de scbade 
tijdens de periode van blijvende arbeids
ongeschiktbeid bestaat in een verlies aan 
economiscb potentieel, dat aanleiding geeft 
tot de toekenningvan een vergoeding wegens 
vermengde materiele en morele scbade, 
en dat bierbij rekening dient te worden 
gebouden met de aard en de ernst van de 
letsels en de ingesteldheid van bet slacbt
offer om ondanks de letsels een dergelijk 
zwaar beroep te blijven uitoefenen, ver
mag bij niet te beslissen, tenzij bet pro
fessioneel leven van het slacbtoffer een 
einde heeft genomen op bet ogenblik van 
de consolidatie, dat vanaf de consolidatie
datum vergoedende interest verscbuldigd 
is op de totaliteit van de vergoeding voor 
blijvende arbeidsongeschiktheid. Even
min naar recbt verantwoord is de beslis
sing van de rechter die vanaf de consoli
datiedatum vergoedende interest toekent 
op de totaliteit van de vergoeding wegens 
estbetische schade. (Art. 1382 B.W.) 

9 maart 1999 349 
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55. - Schade- Interest- Compensa
toire interest - Aanvang. 

De rechterlijke beslissing waarbij voor 
morele schade die zich nog niet volledig 
heeft voorgedaan compensatoire interest 
tegen de wettelijke rentevoet wordt toege
kend met ingang van de datum van het 
ongeval, kent een vergoeding toe voor niet 
geleden schade. (Art. 1382 B.W.) 

17 maart 1999 389 

56. - Schade- Interest- Compensa
toire interest - Vertrekpunt - Feitelijke 
beoordeling door de rechter. 

De rechter beoordeelt in feite en der
halve op onaantastbare wijze, binnen de 
perken van de conclusies van de partijen, 
de omvang van de schade die door een 
onrechtmatige daad is veroorzaakt, en met 
name of daarvoor als aanvullende vergoe
ding een compensatoire interest moet wor
den toegekend en van wanneer die interest 
begint te lopen. 

6 oktober 1999 1231 

57.- Schade-Interest- Compensa
toire interest - Begrip. 

De compensatoire interest maakt onlos
makelijk deel uit van de schade en ver
goedt de vertraging waarmee de schade
vergoeding is betaald, die een van de 
bestanddelen van de schade vormt. 

6 oktober 1999 1231 

58. - Schade- Interest- Compensa
toire interest - Rentevoet - Feitelijke 
beoordeling door de rechter - Grenzen. 

De rechter beoordeelt in feite de rente
voet van de interest die bedoeld is als 
vergoeding voor de vertraging bij de scha
devergoeding, maar die beoordeling kan 
evenwel slechts binnen de grenzen van de 
conclusies van de partijen gebeuren. 

6 oktober 1999 1231 

59. - Schade- Interest- Compensa
toire interest - Begrip. 

De compensatoire interest vergoedt de 
schade voortvloeiend uit de vertraging in 
de schadeloosstelling, terwijl de aanpas
sing een berekeningswijze is die wordt 
toegepast om rekening te houden met de 
vermindering van de koopkracht van het 
geld; het zijn twee verschillende correctie
ven, ook al houden beide verband met een 
tijdsverloop. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

13 oktober 1999 1255 

60. - Schade- Interest- Compensa
toire interest - Rentevoeten. 

De rechter die beslist om compensatoire 
interest toe te kennen tegen een lagere 
rentevoet dan de wettelijke rentevoet, enkel 
en alleen omdat rekening moet worden 

gehouden met het feit dat de vergoeding 
reeds is aangepast met het oog op de 
muntontwaarding, verantwoordt zijn beslis
sing niet naar recht. 

13 oktober 1999 1255 

61. - Schade- Interest- Compensa
toire interest - Aanvang. 

Wanneer de rechter compensatoire inte
rest ingaande op de dag van het ongeval 
toekent op een vergoeding wegens schade 
die zich geleidelijk na het ongeval heeft 
voorgedaan en nog zal voordoen, kent hij 
die interest toe voor periodes die aan het 
ontstaan van de schade voorafgaan en 
kent hij dus een vergoeding toe voor niet 
geleden schade. (Art. 1382 B.W.) 

8 december 1999 1597 

OVEREENKOMSTEN.REGRES 
VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING 

62. - Overeenkomsten. Regres - Ver
zekering. Indeplaatsstelling - W.A.M.
uerzekeraar - Verzekeraar verplicht tot 
schadeuergoeding- Verzekerde en andere 
personen aansprakelijk "in solidum" 
Regres van verzekeraar - Grondslag. 

De verzekeraar die op grond van de 
WAM-wet het slachtoffer van een ongeval 
heeft vergoed, waarvoor zijn verzekerde 
en andere personen in solidum aanspra
kelijk zijn verklaard, heeft een verhaal
recht op die andere personen ten belope 
van de bedragen die zijn bijdrage in de 
schade overtre:ffen; dergelijke vordering 
berust niet op het misdrijf dat de schade 
heeft veroorzaakt maar op de verdeling in 
de bijdrageplicht tussen diegene die aan
sprakelijk zijn voor schade. (Art. 22 Ver
zekeringswet; artt. 6 en 10 W.A.M.-wet 
1956; artt. 1382 en 1383 B.W.) 

19 februari 1999 225 

ALLERLEI 

63. - Ouereenkomsten. Regres -AZZer
lei - Beambte van de Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen - Ar
beidsongeual- Personeelsstatuut- Subro
gatie- Beroep van de Maatschappij tegen 
de aansprakelijke derde - Grenzen. 

De Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen die, overeenkomstig de bepa
lingen van haar personeelsstatuut, aan 
een beambte, die arbeidsongeschikt is t.g.v. 
een ongeval te wijten aan de fout van een 
derde, zijn volle wedde betaalt als voor
schot en met subrogatie in de rechten van 
die beambte tegen de aansprakelijke derde, 
kan van laatstgenoemde de terugbetaling 
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van de voorgeschoten bedragen vorderen, 
in zoverre de beambte die zelf had mo
gen eisen. (Artt. 1249 tot 1252 en 1382 
B.W.) 

8 september 1999 1055 

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID 

BURENHINDER 

64. - Bijzondere aansprakelijkheid -
Burenhinder - Verplichting tot vergoe
ding - Voorwaarden. 

Iemand is slechts tot vergoeding van 
een abnormale burenhinder gehouden, indien 
die burenhinder is veroorzaakt door een 
daad, een verzuim of een gedraging die 
hem kan worden toegerekend. (Art. 544 
B.W.) 

12 maart 1999 362 

65. - Bijzondere aansprakelijkheid -
Burenhinder - Verplichting tot vergoe
ding- Voorwaarden- Natuurlijke water
afloop - Evenwicht tussen hoger en lager 
gelegen erven. 

Aangezien de eigenaar van een onroe
rend goed alleen dan tot vergoeding van 
abnormale burenhinder gehouden is wan
neer hij door een niet foutief feit het 
evenwicht tussen zijn eigendomsrecht en 
dit van de naburige eigenaar verbreekt, 
geeft geen aanleiding tot vergoeding wegens 
abnormale burenhinder de schade die het 
gevolg is van de verplichting van het lager 
gelegen erf om het water te ontvangen dat 
natuurlijk aftoopt van een hoger gelegen 
erf, en de eigenaar van het hoger gelegen 
erf niets heeft gedaan waardoor de erf
dienstbaarheid is verzwaard. (Artt. 544 
en 640 B.W.) 

18 november 1999 1454 

ALLERLEI 

66. - Bijzondere aansprakelijkheid 
- Allerlei - Handelsagent - Civiel
rechtelijke aansprakelijkheid - Voor
waarden. 

Uit de uitsluitende omstandigheid dat 
een vrije agent, binnen de verbintenissen 
van een handelsagentuur, moet werken 
volgens de richtlijnen en met de documen
ten van de principaal, voor wie hij verant
woording verschuldigd is en die op elk 
moment in het agentschap controles kan 
uitvoeren, mag het beginsel van de aan
sprakelijkheid ex artikel 1384, derde lid, 
B.W. niet afgeleid worden. (Art. 1384, derde 
lid, B.W.) 

19 oktober 1999 1297 

ADMINISTRATIEVE GELDBOETE IN 
FISCALE ZAKEN 

Aard van de sanctie. 
De aard en de omvang van de begane 

overtredingen kunnen door de strafrech
ter in aanmerking genomen worden om 
uit te maken of een opgelegde administra
tieve sanctie inzake BTW een strafsanctie 
is in de zin van de artikelen 6 E.V.R.M. en 
14 I.V.B.P.R.. 

25 mei 1999 719 

ADVOCAAT 
1. - Hof van assisen - Veroordeling 

- Afwezigheid van de advocaat - Geen 
aanwijzing van een nieuwe verdediger. 

Art. 294 Sv. verplicht de voorzitter van 
het hofvan assisen niet om, na de sluiting 
van het de bat, een nieuwe verdediger aan 
te wij zen, wanneer de raadslieden van de 
beschuldigde, op zijn verzoek, de zitting
zaal op het ogenblik van de uitspraak van 
het veroordelend arrest verlaten hebben. 
(Art. 294 Sv.) 

28 april 1999 586 

2. - Publiciteitsregeling - Orde van 
Advocaten - Kritiek - Tuchtvervolging 
- Raad van de Orde - Wettige verden
king- Onpartijdigheid - Onttrekking. 

De omstandigheden dat een Orde van 
Advocaten een andere Orde van Advoca
ten in kort geding heeft gedagvaard ten 
einde de intrekking te horen bevelen van 
een beleidsnota inzake het voeren van 
publiciteit door advocaten en dat de secre
taris en de stafhouder van eerstgenoemde 
Orde openlijk kritiek hadden op die beleids
nota en het gedrag van advocaten van 
laatstgenoemde Orde, tuchtrechtelijk ver
volgd om, in strijd met de reglementen 
van de Nationale Orde van Advocaten, 
wervende en misleidende publiciteit te 
hebben gevoerd, kunnen bij de vervolgde 
advocaten, die zich op die nota beroepen, 
en bij derden wettige verdenking doen 
ontstaan aangaande de strikte objectivi
teit en onpartijdigheid van de raad van 
eerstgenoemde Orde om over deze tucht
vervolging te oordelen. (Art. 648, 2°, Ger.W.) 

7 mei 1999 628 

3. - Strafzaken - Recht op bijstand 
- Onderzoek in strafzaken - Vooronder
zoek - Draagwijdte. 

Ret recht van eenieder zich, bij het 
bepalen van de gegrondheid van een tegen 
hem ingestelde strafVordering, te ver
staan met een door hemzelf gekozen raads
man, de bijstand te hebben van een raadsman 
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naar eigen keuze en rechtsbijstand toege
wezen te krijgen, indien het belang van de 
rechtspraak dit eist, bepaald bij artikel 
14, lid 3, bend, I.V.B.P.R. en het recht van 
eenieder zichzelf te verdedigen of de bij
stand te hebben van een raadsman naar 
zijn keuze of, indien hij niet over vol
doende middelen beschikt, om een raads
man te bekostigen, kosteloos door een 
toegevoegd advocaat te kunnen worden 
bijgestaan, bepaald bij artikel 6, lid 3, c, 
E.V.R.M., zijn van toepassing voor de rech
ter die moet oordelen over de gegrondheid 
van die strafVordering. Het middel dat 
ervan uitgaat dat deze bepalingen even
eens van toepassing zijn wanneer een 
persoon tijdens een vooronderzoek wordt 
verhoord, faalt naar recht. (Art. 6, lid 3, c, 
E.V.R.M.; 14, lid 3, b en d, I.V.B.P.R.) 

14 december 1999 1614 

4. - Gevolmachtigde - Grenzen. 
De advocaat treedt voor aile gerechten 

op als gevolmachtigde zonder daartoe van 
enige volmacht te moeten doen blijken, 
behalve indien de wet een bijzondere vol
macht vereist. (Art. 440 Ger.W.) 

22 december 1999 1659 

AFSTAMMING 
1. - Biologische afstamming - Vast

stelling- Nationaal rechtelijke regels
Belang van het kind - Verdrag inzake de 
rechten van het kind - Verdragsregels -
Uitwerking - Draagwijdte - Gevolg. 

De bepalingen van de artikelen 3.1 en 
3.2 van het Verdrag van 20 november 
1989 inzake de rechten van het kind, ook 
al kunnen zij nuttig zijn bij de interpreta
tie van teksten, zijn op zichzelf niet vol
doende nauwkeurig en volledig om directe 
werking te hebben, omdat zij verschei
dene mogelijkheden aan de Staat laten 
om aan de vereisten van het belang van 
het kind te voldoen; zij kunnen niet gel
den als bron van subjectieve rechten en 
van verplichtingen voor particulieren; zij 
Iaten inzonderheid de mogelijkheid open 
voor de verbonden Staten en overheden te 
bepalen hoe de belangen van het kind het 
best worden beschermd in verband met de 
wijze waarop de biologische afstamming 
wordt vastgesteld. (Artt. 3.1 en 3.2 Ver
drag inzake de rechten van het kind aan
genomen te New York op 20 nov. 1989.) 

4 november 1999 1378 

2. - Erkenning van vaderschap -Bio
logische afstamming - Bewijs - Belang 
van het kind - Opportuniteitscontrole -

Nationaal recht- Verdrag inzake de reck
ten van het kind - Verdragsregels -
Uitwerking - Draagwijdte - Gevolg. 

Bij afWezigheid van directe werking van 
art. 3.1 van het Verdrag inzake de rechten 
van het kind in de nationale Belgische 
rechtsorde, komt het aan de rechter niet 
toe de bescherming van de belangen van 
het kind die door de wetgever is geboden 
bij erkenning van vaderschap, terzijde te 
schuiven ten voordele van een eigen appre
ciatie die de rechter meer gepast vindt. 
(Art. 3.1 Verdrag inzake de rechten van 
het kind aangenomen te New York op 20 
nov. 1989; art. 319, § 3, B.W.) 

4 november 1999 1378 

3. - Biologische afstamming - Vast
stelling - Nationaalrechtelijke regels -
Belang van het kind - Verdragsregels -
Uitwerking - Draagwijdte - Gevolg. 

De bepalingen van de artikelen 3.1 en 
3.2 van het Verdrag van 20 november 
1989 inzake de rechten van het kind, ook 
al kunnen zij nuttig zijn bij de interpreta
tie van teksten, zijn op zichzelf niet vol
doende nauwkeurig en volledig om directe 
werking te hebben; zij laten verscheidene 
mogelijkheden aan de Staat om aan de 
vereisten van het belang van het kind te 
voldoen, maar zij kunnen niet gelden als 
bron van subjectieve rechten en van ver
plichtingen voor particulieren; zij laten 
inzonderheid de mogelijkheid open voor 
de verbonden Staten en overheden te bepa
len hoe de belangen van het kind het best 
worden beschermd in verband met de wijze 
waarop de biologische afstamming wordt 
vastgesteld. De artikelen 330, § 2, en 332 
van het Burgerlijk Wetboek voorzien in 
een regeling waarbij de belangen van het 
kind worden beschermd. (Art. 3.1 lnterna
tionaal Verdrag inzake de rechten van het 
kind van 20 nov. 1989; artt. 330, § 2, en 
332 B.W.) 

4 november 1999 1386 

4. - Erkenning van vaderschap- Bio
logische afstamming - Betwisting door 
belanghebbende derde - Nationaal
rechtelijke regels - Belang van het kind 
- Verdrag inzake de rechten van het kind 
- Verdragsregel - Uitwerking - Draag-
wijdte - Gevolg. 

Artikel 3.1 van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, heeft geen directe 
werking in de Belgische nationale rechts
orde; het komt aan de wetgever toe het 
belang van het kind te beoordelen; de 
artikelen 330, § 2, en 332 B.W. voorzien in 
een regeling waarbij de belangen van het 
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kind worden beschermd. (Art. 3.1 Interna
tionaal Verdrag inzake de rechten van het 
kind van 20 nov. 1989; artt. 330, § 2, en 
332 B.W.) 

4 november 1999 1386 

5. - Vaderschap Toestemming tot 
erkenning - Verzoekschrift - Rechtsple
ging - Voor de rechtbank van eerste aan
leg-Aard. 

Wanneer een man die een kind wil 
erkennen, bij de vredrechter een vorde
ring instelt tot het bekomen van de ver
eiste toestemmingen is de rechtspleging 
voor de rechtbank van eerste aanleg 
in wezen tegensprekelijk. (Art. 319, § 3, 
B.W.) 

16 december 1999 1629 

AFSTAND (RECHTSPLEGING) 

AFSTAND VAN GEDING 

AFSTAND VAN GEDING 

Afstand van geding - Strafzaken 
Cassatieberoep- Burgerlijke rechtsuorde
ring - Afstand die door dwaling is aan
getast - Gevolg. 

Er moet geen akte worden verleend van 
de afstand van een cassatieberoep tegen 
een beslissing die uitspraak doet met toe
passing van art. 135, § 1, Sv., wanneer die 
afstand op een dwaling berust. (Art. 416, 
tweede lid, Sv.) 

24 februari 1999 278 

AMBTENAAR 

AMBTENAAR CGEMEENTEN EN PROVIN
CIES) 

ALLERLEI 

AMBTENAAR 
(GEMEENTEN EN PROVINCIES) 

1. - Ambtenaar (gemeenten en prouin
cies) - Stad - Personeelslid --:- Personeel 
van de ministeries - Weddeschaal - Toe
passing. 

Niet naar recht verantwoord is het arrest 
dat beslist dat ingevolge een bepaling van 
de nieuwe Gemeentewet een partij zijn 
personeelsleden niet meer mag bezoldigen 
onder de weddeschaal van het personeel 
van de ministeries. (Art. 253, 1 o, Gemeen
tewet.) 

20 mei 1999 702 

ALLERLEI 
2. - Allerlei - Ambtenaar van Finan

cien - Verzoek tot inzage van een gerech
telijk dossier - Openbaar ministerie -
Machtiging van de procureur-generaal -
Delegatie - Draagwijdte. 

Een machtiging of opdracht tot inzage 
van een gerechtelijk dossier wordt, in de 
regel, gegeven door de procureur-generaal 
aan een ambtenaar van Financien die met 
de aanslag of de invordering van belastin
gen belast is. De procureur-generaal kan 
die macht delegeren aan de andere leden 
van het openbaar ministerie; in dat geval 
wordt dat lid van het openbaar ministerie 
vermoed de delegatie daartoe van de pro
cureur-generaal ontvangen te hebben. 
(Art. 211, § 1, Wetboek van de met het 
Zegel Gelijkgestelde Taksen.) 

17juni 1999 874 

3. - Allerlei - Ambtenaar van Finan
cien - Verzoek tot inzage van een gerech
telijk dossier- Machtiging van de procureur
generaal - Vervanging van de procureur
generaal - Vereisten. 

Een machtiging of opdracht tot inzage 
van een gerechtelijk dossier wordt, in de 
regel, gegeven door de procureur-generaal 
aan een ambtenaar van Financien die met 
de aanslag of de invordering van BTW 
belast is. Bij verhindering van de procureur
generaal kan een ander lid van het parket
generaal hem vervangen; in dat geval 
wordt de procureur-generaal vermoed ver
hinderd te zijn, en die vervanging is niet 
aan de controle van de rechter onderwor
pen. (Art. 93quaterdecies, § 1, derde lid, 
W.B.T.W.) 

17 juni 1999 879 

4. - Allerlei - Knevelarij - Begrip. 
Maakt zich niet schuldig aan knevelarij 

de openbare officier, ambtenaar of met een 
openbare dienst belaste persoon als hij 
het door hem ontvangen loon, dat het 
wettelijk tarief te boven gaat, niet als 
wettelijk verschuldigd heeft voorgesteld 
en als degene die dat loon betaalt, ook niet 
in de waan verkeert dat het wettelijk 
verschuldigd is. (Art. 243 Sw.) 

14 september 1999 1102 

APOTHEKER 
1. - Functie - Activiteit - Aard. 
Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin 

van artikel1 van het Wetboek van Koop
handel en ook al hebben zij een maatschap
pelijke functie, de apothekers oefenen een 
activiteit uit die gericht is op de uitwisse
ling van goederen of diensten; zij streven 
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op duurzame wijze een economisch d?el 
na en zijn aldus in de regel ondernemm
gen in de zin van artikel 1 van de Mede
dingingswet. 

7 mei 1999 631 

2. - Orde van Apothekers - Begrip. 

De Orde vanApothekers is een beroeps-
verenigingwaarbij alle beroepsbeoefenaars 
wettelijk moeten aansluiten. (Art. 2 Apo
thekerswet.) 

7 mei 1999 631 

3. - Orde van Apothekers - Opdracht 
- Doel - Gevolg - Mededingingswet. 

De overheid heeft aan de Orde van 
Apothekers bepaalde. taken opgedra~e~, 
inzonderheid toe te z1en op het eerb1ed1-
gen van de deontologie en de handhaving 
van de eer, de bescheidenheid, de eerlijk
heid en de waardigheid van haar leden; de 
Orde streeft hierbij geen economisch doel 
na maar vervult die wettelijke taken waar
voor zij overigens van die overheid een 
regulerende bevoegdheid heeft gekregen; 
dit belet evenwel niet dat zij een onder
nemingsvereniging is, in de zin van arti
kel2, § 1, van de Mededingingswet, waarvan 
de besluiten, in de mate zij ertoe strekken 
often gevolge hebben dat de mededinging 
wordt aangetast, door de tuchtorganen 
van de Orde getoetst moeten worden aan 
de eisen van die wet. (Art. 15, § 1, Apothekers
wet.) 

7 mei 1999 631 

4. - Orde van Apothekers - Organen 
- Besluiten- Raad van beroep - Beslis
sing - Aard - Gevolg - Mededingings
wet. 

Een besluit van een orgaan van de Orde 
van Apothekers dat aan een ~f meer van 
zijn leden beperkingen oplegt m de mede
dinging die niet vereist zijn om de funda
mentele regels van het beroep te handhaven 
en dat in werkelijkheid ertoe sterkt bepaalde 
materiele belangen van apothekers te begun
stigen of een economisch stelsel te instal
leren of in stand te houden, kan een 
beslu'it zijn van een ondernemings
vereniging, waarvan de nietigheid van 
rechtswege kan worden vastgesteld door 
de raad van beroep. 

7 mei 1999 631 

ARBEID 

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN 

VROUWEN 

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN 

1. - Arbeidstijden en rusttijden -Be
taalde feestdagen- Loon- Vaststelling 
- Bedienden-Met commissieloon betaalde 
bediende - Loon - 1bekenning - Voor
waarden. 

De bediende die geheel of gedeeltelijk 
met commissieloon wordt betaald, heeft 
voor de feestdag onder meer recht op ~~t 
dagelijks gemiddelde van het veranderhJk 
loon dat hij heeft verdiend bij de werkge
ver die het loon voor die feestdag moet 
betalen; dat recht hangt niet af van de 
voorwaarde dat die feestdag het loon van 
de bediende bei'nvloedt. (Art. 14 Feestdagen
wet; art. 8 K.B. 18 april1974.) 

1 maart 1999 285 

2. - Arbeidstijden en rusttijden -Ar
beidsduur - Werkperiode - Karter dan 
drie uren - Deeltijdse arbeid - Gevolg. 

Wanneer de deeltijdse werknemer arbeids
prestaties moet leveren die korter zijn 
dan een aaneengesloten periode van drie 
uren, behoudens de toegelaten uitzonde
ringen als minimum gesteld in artikel21 
van de Arbeidswet, verliest de arbeid haar 
karakter van deeltijdse arbeid niet; de 
werkgever stelt zich aileen bloot aan straf
sancties of a an de oplegging van een admi
nistratieve geldboete. (Art. 21Arbeidswet.) 

31 mei 1999 740 

3. - Arbeidstijden en rusttijden - Ar
beidsduur - Deeltijdse arbeid - Presta
ties- Toezicht- Werkrooster- Openbaar
making - Werkgever - Ontstentenis -
Gevolg - 1bezicht en strafbepalingen -
Voltijdse arbeid - Vermoeden - Wet
telijk vermoeden - Voordeel van dat ver
moeden - Bevoegde instellingen en amb
tenaren. 

Bij ontstentenis van, in de programma
wet van 22 dec. 1989 bepaalde, openbaar
makingvan de werkroosters van de deeltijdse 
werknemers, worden de werknemers ver
moed hun arbeidsprestaties voltijds te heb
ben verricht zonder dat het bewijs van het 
tegendeel kan worden aangebracht; dat 
vermoeden is evenwel ingesteld ten voor
dele van de instellingen en ambtenaren 
die bevoegd zijn om zwartwerk te voorko
men en te bestrijden en niet ten voordele 
van de werknemers. (Artt; 157 tot 159, 
170 171 tweede lid, en 172 Programma
wet' 22 dec. 1989; art. 1352, eerste lid, 
B.W.; art. llbis Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

4 oktober 1999 1206 
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VROUWEN 
4. - Vrouwen - Moederschaps

bescherming - Bevallingsverlof - Post
nataal verlof- Verlenging- Arbeidsduur 
- Begrip-Arbeidsovereenkomst- Schor
sing - Arbeidsongeschiktheid - Periode 
van arbeidsongeschiktheid. 

De periode tijdens welke de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst van de werk
neemster wegens arbeidsongeschiktheid 
is geschorst, wordt niet gelijkgesteld met 
een periode van arbeid met het oog op de 
verlenging van de periode van arbeids
onderbreking na de achtste week na de 
bevalling. (Art. 39, derde lid, Arbeidswet; 
art. 1, 4°, K.B. 11 okt. 1991 tot gelijkstel
ling van sommige periodes met periodes 
van arbeid met het oog op de verlenging 
van de periode van arbeidsonderbreking 
na de achtste week van de bevalling.) 

15 maart 1999 374 

ARBEIDSONGEVAL 
ALGEMEEN 

WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEG RIP, 
BESTAAN, BEWIJS) 

VERGOEDING 
Algemeen 
Basis loon 
Arbeidsongeschiktheid en wedertewerk

stelling 
VERZEKERING 

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE RE-
GELS 

RECHTSPLEGING 
Herziening 
Kosten 
Allerlei 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Arbeidsongevallen

verzekeraar - Erkenning van een feitelijk 
gegeven - Gevolg. 

De duur van de arbeidsongeschiktheid 
van het slachtoffer van een arbeidsonge
val is een feitelijk gegeven, ook al wordt 
de wettelijk verschuldigde arbeids
ongevallenvergoeding op basis daarvan 
berekend; derhalve staan noch de artike
len 6, 23 en 24 van de Arbeids
ongevallenwet, noch de artikelen 6, 1131 
en 1133 van het Burgerlijk Wetboek aan 
een verbindende erkenning door de arbeids
ongevallenverzekeraar ten aanzien van 
de duur van de arbeidsongeschiktheid in 

de weg. (Artt. 6, 23 en 24 Arbeidsonge
vallenwet; artt. 6, 1131 en 1133 B.W.) 

22 februari 1999 235 

2. - Algemeen-Bestaan- Voorwaar
den - Bepalingen - Aard van de wet -
Openbare orde. 

De bepalingen van de Arbeidsonge
vallenwet waarin de voorwaarden worden 
bepaald voor het bestaan van een arbeids
ongeval, raken de openbare orde. (Art. 6, § 
2, Arbeidsongevallenwet.) 

18 oktober 1999 1278 

WEG NAAR EN VAN RET WERK 
(BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS) 

3. - Weg naar en van het werk (begrip, 
bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal 
traject - Omweg. 

Het traject dat de werknemer aflegt om 
zich van zijn verblijfplaats te begeven 
naar de plaats waar hij werkt, en omge
keerd, blijft normaal, in de zin van art. 8, 
§ 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, indien de door de werkne
mer gemaakte omweg onbeduidend is, in
dien die omweg weinig belangrijk en te 
verantwoorden is door een wettige reden, 
of indien hij wel belangrijk, maar aan 
overmacht te wijten is. (Art. 8, § 1, tweede 
lid, Arbeidsongevallenwet.) 

31 mei 1999 746 

4. - Weg naar en van het werk (begrip, 
bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal 
traject - Onderbreking. 

Het traject dat de werknemer moet afleg
gen om zich van zijn verblijfplaats te 
begeven naar de plaats waar hij werkt, en 
omgekeerd, kan worden beschouwd als 
normaal, in de zin van artikel 8, § 1, 
tweede lid, Arbeidsongevallenwet, wan
neer de onderbreking, waarvan de duur 
niet belanrijk is, door een wettige reden is 
verantwoord; het traject is echter niet 
langer normaal, wanneer de onderbreking 
belangrijk is en niet door overmacht is 
verantwoord. (Art. 8, § 1, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet.) 

4 oktober 1999 1210 

5. - Weg naar en van het werk (begrip, 
bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal 
traject - Onderbreking - Beoordeling 
door de bodemrechter - Toetsing van het 
Hof van Cassatie. 

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na 
te gaan of de bodemrechter uit de door 
hem vastgestelde feiten wettig heeft kun
nen afleiden dat de werknemer een nor
maal traject had afgelegd. 

4 oktober 1999 1210 
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6. - Weg naar en van het werk (begrip, 
bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal 
traject- Onderbreking-Duur- Belang
rijkheid - Beoordeling door de feiten
rechter - Criteria. 

Om te beoordelen of de duur van de 
onderbreking belangrijk is, mag de rech
ter de objectieve duur van die onderbre
king niet buiten beschouwing laten. (Art. 
8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.) 

4 oktober 1999 1210 

7. - Weg naar en van het werk (begrip, 
bestaan, bewijs)- Begrip - Normaal tra
ject- Onderbreking- Ongeval tijdens de 
onderbreking. 

Ret traject dat de werknemer moet afleg
gen om zich van zijn verblijfplaats te 
begeven naar de plaats waar hij werkt, en 
omgekeerd, kan worden beschouwd als 
normaal in de zin van art. 8, § 1, tweede 
lid, Arbeidsongevallenwet, wanneer de 
onderbreking waarvan de duur niet belang
rijk is, door een wettige reden verant
woord is; het traject is echter niet langer 
normaal, wanneer de onderbreking belang
rijk is en niet door overmacht is verant
woord; de onderbreking die geen invloed 
heeft op het normale karakter van het 
traject maakt deel uit van dat traject en 
het ongeval dat gebeurd is op het normale 
traject en tijdens de duur van de onder
breking van dat traject, is derhalve een 
ongeval op de weg naar en van het werk. 
(Art. 8, § 1, tweede en vierde lid, Ar
beidsongevallenwet.) 

8 november 1999 1394 

8. - Weg naar en van het werk (begrip, 
bestaan, bewijs) - Begrip - Gelijkge
stelde trajecten - Begrip. 

De opsomming van de trajecten die art. 
8, tweede lid, Arbeidsongevallenwet met 
de weg naar en van het werk gelijkstelt, 
kan niet worden uitgebreid tot de trajec
ten die de werknemer niet afiegt vanuit de 
plaats waar hij werkt, of die geen recht
streeks verband hebben met het ontstaan, 
de uitvoering of de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst. (Art. 8, § 2, Ar
beidsongevallenwet.) 

20 december 1999 1646 

9. - Weg naar en van het werk (begrip, 
bestaan, bewijs) - Begrip - Gelijkge
stelde trajecten - Arbeidsovereenkomst -
Schorsing - Ongeval. 

Een ongeval tijdens de schorsing van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst is 
geen ongeval op het traject dat met de weg 
naar en van het werk is gelijkgesteld. 

(Art. 8, §§ 1 en 2, Arbeidsongevallenwet; 
art. 28, 4°, b, Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

20 december 1999 1646 

10. - Weg naar en van het werk (begrip, 
bestaan, bewijs) - Begrip - Gelijkge
stelde trajecten - Voorwaarden - Werk
nemer - Afgelegd traject - Verblijfplaats 
- Plaats van beroepsopleiding - Omge
keerd traject. 

Een ongeval dat de werknemer over
komt op het traject dat hij afiegt van zijn 
verblijfplaats naar de plaats waar hij beroeps
opleidingscursussen volgt en omgekeerd, 
is geen ongeval op het traject dat met de 
weg naar en van het werk is gelijkgesteld. 
(Art. 8, §§ 1 en2, 2°, 10° en l1°,Arbeidsonge
vallenwet; art. 28, 4 o, b, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

20 december 1999 1646 

VERGOEDING 

ALGEMEEN 

11. - Vergoeding - Algemeen -
Bedrijfsvoorheffing - Geschil - Ziekte
verzekeraar - Indeplaatsstelling van 
rechthebbende - Terugvordering - Om
vang. 

De arbeidsongevallenverzekeraaris slechts 
bedrijfsvoorheffing verschuldigd wanneer 
hij vergoedingen aan de getroffene betaalt; 
hij kan zich niet op een verplichting tot 
inhouding van bedrijfsvoorheffing beroe
pen tegen de ziekteverzekeraar die krach
tens zijn wettelijke indeplaatsstelling de 
uitkeringen en de bedrijfsvoorheffing, die 
hij heeft betaald, terugvordert. (Art. 180, 
1", W.I.B. 1964; art. 76, § 2, Z.I.V-wet 
1963.) 

8 februari 1999 166 

BASISLOON 

12. - Vergoeding - Basisloon - Eco
nomische waarde van getroffene op arbeids
markt - Waarde uitgedrukt in basisloon 
-Periode. 

De economische waarde op de arbeids
markt van een door een arbeidsongeval 
getroffen werknemer wordt volgens de 
Arbeidsongevallenwet vermoed te zijn uit
gedrukt in het basisloon van de werkne
mer tijdens het jaar dat voorafging aan 
het ongeval dat recht geeft op vergoeding. 
(Artt. 24 en 34, eerste lid, Arbeidson
gevallenwet.) 

21juni1999 908 
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ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDER
TEWERKSTELLING 

13. - Vergoeding-Arbeidsongeschikt
heid en wedertewerkstelling - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Hulp van der
den- Omvang- Programmawet 22 decem
ber 1989 - Werking in de tijd. 

Artikel 24, vierde lid, van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971 dat de 
bijkomende vergoeding bepaalt waarop het 
slachtoffer van een arbeidsongeval met 
blijvende arbeidsongeschiktheid kan aan
spraak maken voor noodzakelijke hulp 
van derden, zoals gewijzigd bij art. 38 van 
de Programmawet van 22 december 1989, 
in voege getreden op 9 januari 1990 zon
der terugwerkende kracht, is niet van 
toepassing op de gevolgen van een arbeids
ongeval die zich v66r 9 januari 1990 voor
doen, ook al zijn er na die datum nog 
gevolgen van dit arbeidsongeval. (Art. 24, 
vierde lid, Arbeidsongevallenwet ) 

10 mei 1999 648 

14. - Vergoeding-Arbeidsongeschikt
heid en wedertewerkstelling - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Schadevergoe
ding- Doel. 

De vergoeding, die krachtens de Arbeids
ongevallenwet verschuldigd is aan de getrof
fene door een ongeval dat een blijvende 
arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft, strekt 
ertoe de werknemer te vergoeden naar
mate het ongeval zijn economische waarde 
op de arbeidsmarkt heeft aangetast. (Artt. 
24 en 34, eerste lid, Arbeidsongevallen
wet.) 

21juni 1999 908 

15. - Vergoeding- Arbeidsongeschikt
heid en wedertewerkstelling - Opeenvol
gende ongevallen - Oorzakelijk verband 
- Blijvende arbeidsongeschiktheid -
Beoordeling. 

Wanneer een werknemer getroffen wordt 
door opeenvolgende arbeidsongevallen en 
het laatste ongeval de gevolgen van een 
vorig ongeval heeft verzwaard, moet de 
rechter de blijvende arbeidsongeschikt
heid van de getroffene in haar geheel 
beoordelen, als de na het laatste ongeval 
vastgestelde arbeidsongeschiktheid, zelfs 
maar gedeeltelijk, door dat ongeval werd 
veroorzaakt. (Artt. 24 en 34, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet.) 

21juni1999 908 

16. - Vergoeding- Arbeidsongeschikt
heid en wedertewerkstelling - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid- Bijstand van een 
derde - Omvang ~ Programmawet 22 
dec. 1989 - Werking in de tijd. 

Art. 24, vierde lid, Arbeidsongevallen
wet, zoals gewijzigd bij art. 38 Programma
wet 22 dec. 1989, die op 9 jan. 1990, 
zonder terugwerkende kracht, in werking 
is getreden, dat de bijkomende vergoeding 
bepaalt waarop de getroffene van een ar
beidsongev~.l met blijvende arbeidsonge
schiktheid recht heeft als zijn toestand de 
noodzakelijke hulp van een derde persoon 
vergt, is niet van toepassing op de gevol
gen van een arbeidsongeval die zich v66r 9 
jan. 1990 voordoen, ook al zijn er na die 
datum nog gevolgen van dat arbeidsonge
val. (Art. 24, vierde lid, Arbeidson
gevallenwet.) 

20 december 1999 1651 

VERZEKERING 

17. - Verzekering- Onderlinge verzeke
ringsvereniging - Handelskarakter. 

Een onderlinge verzekeringsvereniging 
die aan de vereisten voldoet van art. 2 
Verzekeringswet ( 187 4) heeft geen handels
karakter en moet niet ingeschreven zijn 
in het handelsregister nu het doel van de 
vereniging met rechtspersoonlijkheid bepaalt 
of die vereniging al dan niet een handels
karakter heeft; de omstandigheid dat een 
dergelijke vereniging een portefeuille arbeids
ongevallenverzekeringen ovemeemt van 
een premieverzekeraar en als gevolg hier
van voor een deel van haar werkelijke 
activiteit ook handelsdaden stelt, heeft 
niet noodzakelijk tot gevolg dat zij een 
inschrijving moet nemen in het handels
register. (Art. 2 Verzekeringswet 11 juni 
1874.) 

23 april 1999 554 

18. - Verzekering - Aansprakelijke 
derde - Regresvordering van de arbeids
ongevallenverzekeraar - Grenzen. 

De arbeidsongevallenverzekeraar die aan 
de getroffene van een arbeidsongeval ver
goedingen heeft betaald en een kapitaal 
heeft samengesteld om de door dat onge
val veroorzaakte blijvende gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid te vergoeden, kan, 
binnen de grenzen van de schadevergoe
ding die volgens het gemeen recht voor de 
vergoeding van dezelfde materiele schade 
door de derde aansprakelijk voor het onge
val verschuldigd is, tegen die derde een 
rechtsvordering instellen tot terugbeta
ling van het volledige samengestelde kapi
taal en van alle bedragen die hij aan de 
getroffene heeft betaald. (Art. 4 7, eerste 
lid, Arbeidsongevallenwet.) 

8 september 1999 1060 
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19. - Verzekering - Regresvordering 
van de arbeidsongevallenverzekeraar 
Bijdrage in de sociale zekerheid op de 
arbeidsongevallenvergoeding. 

De arbeidsongevallenverzekeraar kan 
de bijdragen in de sociale zekerheid die hij 
van de vergoeding voor het ongeval, die 
aan de getroffene is verschuldigd en die 
hij aan de bevoegde instelling heeft betaald, 
van de voor het ongeval aansprakelijke 
persoon of van diens verzekeraar terug
vorderen, op voorwaarde dat die aanspra
kelijke niet meer behoeft te betalen dan 
hetgeen hij volgens het gemeen recht ver
schuldigd is. (Art. 47 Arbeidsongevallen
wet.) 

8 september 1999 1060 

20. - Verzekering - Fonds voor Ar
beidsongevallen - Dodelijk ongeval -
Bloedverwanten in opgaande lijn - Ar
beidsongevallenverzekeraar - Rente -
Kapitaal - Rentekapitaal - Interest -
Voorwaarden - Getroffene - Overlijden 
-Leeftijd. 

De in art. 6, tweede lid, K.B. 12 april 
1984 tot uitvoering van artikel59quinquies 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 bedoelde regel, krachtens welke inte
rest op het rentekapitaal is verschuldigd 
na verloop van drie maand te rekenen 
vanaf het overlijden van de getroffene, 
geldt enkel wanneer de getroffene door 
een arbeidsongeval overlijdt nadat hij de 
leeftijd van vijfentwintigjaar heeft bereikt. 
(Art. 59quinquies, eerste lid, Arbeidsonge
vallenwet; art. 6 K.B. 12 april 1984.) 

8 november 1999 1397 

OVERHEIDSPERSONEEL. 
BIJZONDERE REGELS 

21. - Overheidspersoneel. Bijzondere re
gels - Gemeente - Herziening - Vorde
ring tot herziening- Ontvankelijkheid -
Voorwaarden. 

Wanneer een lid van het gemeente
personeel getroffen is door een arbeidson
geval, is de aanvraag tot herziening van 
de rente maar ontvankelijk ingeval een 
beslissing van het college van burgemees
ter en schepenen is genomen die met 
inachtneming van de voorziene reglemen
taire bepalingen ter kennis is gebracht of 
ingeval over de aanvraag tot vergoeding 
van de getroffene een in kracht van gewijsde 
gegane rechterlijke beslissing is gewezen 
die het percentage van de blijvende inva
liditeit heeft vastgesteld. (Art. 11 K.B. 13 
juli 1970.) 

1 maart 1999 288 

22. - Overheidspersoneel. Bijzondere re
gels - Gemeente - Vergoeding- College 
van burgemeester en schepenen- Voorstel 
- Beslissing- Geen beslissing- Getrof
fene - Vordering in rechte - Rechterlijke 
macht - Vonnissen en arresten - Gevolg 
- Herziening - Termijn - Begin. 

Wanneer het college van burgemeester 
en schepenen het door een arbeidsongeval 
getroffen lid van het gemeentepersoneel 
geen voorstel heeft gedaan ofwanneer dat 
college geen beslissing heeft genomen waarin 
dat voorstel is overgenomen, kan dat per
soneelslid zijn vordering tot schadeloos
stelling voorleggen aan de bevoegde rechter
Iijke overheid ten einde een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing te verkrijgen 
die de termijn voor herziening van de 
rente doet ingaan. (Art. 19 Arbeidsonge
vallenwet Overheidspersoneel, artt. 9, 10 
en 11 K.B. 13 juli 1970.) 

1 maart 1999 288 

23. - Overheidspersoneel. Bijzondere re
gels- Gemeente - Maatschappelijk wel
zijn (openbare centra voor)- Schadever
goeding- Arbeidsongeschiktheid-Rente 
- Eisbaarheid - Gerechtelijke betwis
ting. 

In geval van gerechtelijke betwisting 
kan de rente die verschuldigd is krach
tens art. 22 K.B. 13 juli 1970 betreffende 
de schadevergoeding ten gunste van som
mige personeelsleden van gemeenten en 
openbare centra voor maatschappelijk wcl
zijn, voor arbeidsongevallen en voor onge
vallen op de weg naar en van het werk, 
niet worden geeist vanaf de eerste dag 
van de maand die overeenstemt met die 
van de consolidatie; de rente is immers 
niet opeisbaar zolang de rechter de vorde
ring tot betaling van die rente niet heeft 
toegewezen bij wege van een uitvoerbaar 
geworden beslissing. (Art. 20bis Ar
beidsongevallenwet Overheidspersoneel; 
art. 22 K.B. 13 juli 1970.) 

29 maart 1999 454 

24. - Overheidspersoneel. Bijzondere 
regels - Gemeenschappen - Onderwij
zend personeel - Schadevergoeding -
Periode van tijdelijke arbeidsongeschikt
heid - Personeelslid - Rechtsvordering 
- Gerechtskosten - Hoedanigheid van 
wettelijke schuldenaar - Veroordeling. 

In een geschil over een tijdelijke arbeids
ongeschiktheid van een lid van het onder
wijzend personeel in inrichtingen van onder
wijs, die zijn georganiseerd namens en 
door de gemeenschappen, moet de execu
tieve van de betrokken gemeenschap in de 
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kosten worden veroordeeld. (Art. 16, eer
ste lid, Arbeidsongevallenwet Overheids
personeel; artt. 1, 2°, 3, eerste lid, 2°, e, 
K.B. 24 jan. 1969.) 

29 november 1999 1509 

25. - Overheidspersoneel. Bijzondere 
regels - Gemeenschappen - Onderwij
zend personeel - Schadevergoeding -
Blijvende invaliditeit- Gerechtskosten
Personeelslid- Instellen van rechtsvorde
ring- Hoedanigheid van wettelijke schul
denaar - Gevolg. 

Ret lid van\het onderwijzend personeel 
in inrichtingen van onderwijs die zijn geor
ganiseerd namens en door de gemeenschap
pen, en dat slachtoffer is van een arbeids
ongeval, moet ook niet zijn vordering tot 
toekenning van vergoedingen, renten en 
gerechtskosten instellen tegen de Belgische 
Staat die uiteindelijk de last van de ver
goedingen en rente evenals de gerechts
kosten moet dragen. (Art. 16, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; 
artt. 24 en 28 K.B. 24 jan. 1969.) 

29 november 1999 1509 

26. - Overheidspersoneel. Bijzondere 
regels - Toepassingsgebied - Aard van 
de wet - Openbare orde. 

De bepalingen die het toepassings
gebied van de Arbeidsongevallenwet Over
heidspersoneel vaststellen, raken de open
bare orde. (Artt. 1 en 1bis Arbeids
ongevallenwet Overheidspersoneel.) 

6 december 1999 1580 

RECHTSPLEGING 

HERZIENING 

27. - Rechtspleging - Herziening -
Overheidspersoneel. Bijzondere regels -
Gemeente - Vordering tot herziening -
Ontvankelijkheid - Voorwaarden. 

Wanneer een lid van het gemeente
personeel getroffen is door een arbeidson
geval, is de aanvraag tot herziening van 
de rente maar ontvankelijk ingeval een 
beslissing van het college van burgemees
ter en schepenen is genomen die met 
inachtneming van de voorziene reglemen
taire bepalingen ter kennis is gebracht of 
ingeval over de aanvraag tot vergoeding 
van de getroffene een in kracht van gewijsde 
gegane rechterlijke beslissing is gewezen 
die het percentage van de blijvende inva
liditeit heeft vastgesteld. (Art. 11 K.B. 13 
juli 1970.) 

1 maart 1999 288 

28. - Rechtspleging - Herziening -
Termijn - Begin - Vonnissen en arresten 
- Overheidspersoneel. Bijzondere regels 
- Gemeente. 

Wanneer het <;ollege van burgemeester 
en schepenen het door een arbeidsongeval 
getroffen lid van het gemeentepersoneel 
geen voorstel heeft gedaan ofwanneer dat 
college geen beslissing heeft genomen waarin 
dat voorstel is overgenomen, kan dat per
soneelslid zijn vordering tot schadeloos
stellingvoorleggen aan de bevoegde rechterlijke 
overheid ten einde een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing te verkrijgen die deter
mijn voor herziening van de rente doet 
ingaan. (Art. 19Arbeidsogevallenwet Overheids
personeel, artt. 9, 10 en 11 K.B. 13 juli 
1970.) 

1 maart 1999 288 0 

KOSTEN 

29. - Rechtspleging- Kosten- Geschil 
tussen een verzekeraar en een ziekenfonds. 

Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens 
hetwelk de kosten van alle op die wet 
gegronde vorderingen ten laste van de 
verzekeraar vallen, behalve wanneer de 
eis roekeloos en tergend is, is niet toepas
selijk op een geding tussen een verzeke
raar en een ziekenfonds dat tegen de 
verzekeraar een vordering heeft ingesteld 
tot terugbetaling van aan zijn verzekerde 
betaalde uitkeringen, op grond van art. 
76quater, § 2, Ziekte- en Invaliditeitswet. 
(Art. 68 Arbeidsongevallenwet.) 

14 juni 1999 833 

30. - Rechtspleging-Kosten-Arbeids
ongevallenverzekeraar-Fonds voor Arbeids
ongevallen - Geschil - Rentekapitaal -
Interest. 

De regel dat de arbeidsongevallen
verzekeraar, behalve wanneer de vorde
ring roekeloos of tergend is, wordt verwezen 
in de kosten van alle vorderingen gesteund 
op de Arbeidsongevallenwet, vindt geen 
toepassing op het geschil tussen de arbeids
ongevallenverzekeraar en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen over de op het rente
kapitaal verschuldigde interest. (Art. 68 
Arbeidsongevallenwet; art. 1017 en 1111, 
derde lid, Ger.W.) 

8 november 1999 1397 

ALLERLEI 

31. - Rechtspleging-Allerlei-Arbeids
ongescb,iktheid - Graad - Wijziging -
Arbeidsongevallenverzekeraar- Verplich
ting - Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
- Verzekeringsinstelling - Draagwijdte. 
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Uit de omstandigheid dat de arbeids
ongevallenverzekeraar die, nadat hij de 
verzekeringsinstelling, waarbij de getrof
fene overeenkomstig de wetgeving op de 
verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering is aangesloten, op de hoogte 
heeft gebracht van zijn twijfel ofhet onge
val wel onder toepassing van de Arbeids
ongevallenwet valt, de gevolgen van het 
imgeval ten laste wil nemen tot op een 
welbepaalde datum en daarbij betwist dat 
er een verband bestaat tussen het ongeval 
en de arbeidsongeschiktheid van de getrof
fene na die datum, kan niet worden afge
leid dat op die datum een wijziging is 
opgetreden in de graad van arbeidsonge
schiktheid in de zin van artikel 63, § 2, 
vierde lid, Arbeidsongevallenwet. (Art. 63, 
§ 2, vierde lid, Arbeidsongevallenwet. ) 

22 november 1999 1468 

ARBEIDSOVEREENKOMST 
ALGEMEEN 

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM 
Begrip en bestaansvereisten 
VERPLICHTINGEN 

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 

EINDE 
Opzegging 
Uitwinningsvergoeding 
Ontslag om dringende reden 
Aller lei 
ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen-Handelsvertegenwoor

diger - Beding van niet-concurrentie -
Overeenkomst- Vergoeding- Hoger dan 
wettelijk toelaatbaar bedrag - Gevolg. 

Het concurrentiebeding dat is opgeno
men in de arbeidsovereenkomst voor handels
vertegenwoordigers en voorziet in de betaling 
van een forfaitaire vergoeding die hoger is 
dan drie maanden loon, dient nietig te 
worden beschouwd in zoverre deze clau
sule een hoger bedrag dan het wettelijk 
toegelaten maximum bepaalt. (Artt. 6 en 
106 Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 
1978.) 

25 oktober 1999 1334 

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM 

BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN 

2. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm 
- Begrip en bestaansvereisten- Deeltijdse 

arbeid - Wekelijkse arbeidsduur - Duur 
van werkperiode - Karter dan drie uren 
- Gevolg. 

Wanneer de wekelijkse arbeidsduur van 
de deeltijds tewerkgestelde werknemer lager 
ligt dan het bij artikel llbis van de 
Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde mini
mum van een derde van de wekelijkse 
arbeidsduur van de voltijds tewerkge
stelde werknemer, is het loon verschul
digd op basis van de minimumgrens, maar 
de geleverde arbeid verliest hierdoor niet 
het karakter van deeltijdse arbeid. (Art. 
llbis Arbeidsovereenkomstenwet.) 

31 mei 1999 740 

VERPLICHTINGEN 

3. - Verplichtingen - Werkgever 
Deeltijdse arbeid - Prestaties - Toezicht 
- Werkrooster- Openbaarmaking- Ont
stentenis - Gevolg - Voltijdse arbeid -
Vermoeden- Wettelijk vermoeden- Voor
deel van dat vermoeden - Bevoegde instel
lingen en ambtenaren. 

Bij ontstentenis van, in de programma
wet van 22 dec. 1989 bepaalde, openbaar
making van de werkroosters van de deeltijdse 
werknemers, worden de werknemers ver
moed hun arbeidsprestaties voltijds te heb
ben verricht zonder dat het bewijs van het 
tegendeel kan worden aangebracht; dat 
vermoeden is evenwel ingesteld ten voor
dele van de instellingen en ambtenaren 
die bevoegd zijn om zwartwerk te voorko
men en te bestrijden en niet ten voordele 
van de werknemers. (Artt. 157 tot 159, 
170, 171, tweede lid, en 172 Programma
wet 22 dec. 1989; art. 1352, eerste lid, 
B.W.; art. llbis Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

4 oktober 1999 1206 

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 

4. - Schorsing van de overeenkomst
Recht op loon - Voorwaarden. 

Wanneer de werkgever door zijn toe
doen de werknemer belet het werk aan te 
vangen, heeft laatstgenoemde geen recht 
op gewaarborgd dagloon. (Art. 27, eerste 
lid, sub 2, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

8 maart 1999 337 

5. - Schorsing van de overeenkomst
Arbeidsongeval - Weg naar en van het 
werk. 

Een ongeval tijdens de schorsing van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst is 
geen ongeval op het traject dat met de weg 
naar en van het werk is gelijkgesteld. 
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(Art. 8, §§ 1 en 2, Ar)Jeidsongevallenwet; 
art. 28, 4°, b, Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

20 december 1999 1646 

6. - Schor sing van de overeenkomst
Begrip. 

Een ongeval tijdens de schorsing van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst is 
geen ongeval op het traject dat met de weg 
naar en van het werk is gelijkgesteld. 
(Art. 8, §§ 1 en 2, Arbeidsongevallenwet; 
art. 28, 4°, b, Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

20 december 1999 1646 

EINDE 

OPZEGGING 

7. - Einde - Opzegging - Bediende 
- Lid van het vliegend personeel burger
lijke luchtvaart - Wettelijke pensioen
leeftijd - Verkorte opzeggingstermijn. 

Is wettelijk gerechtvaardigd het arrest 
dat oordeelt dat de verkorte opzeggingster
mijn van zes maanden gegeven aan de 
bediende op het tijdstip waarop hij de 
normale leeftijd bereikt voor het volledig 
wettelijk pensioen overeenkomstig art. 83, 
v66r de wijziging door de wet van 20 juli 
1990, van de Arbeidsovereenkomstenwet, 
toepasselijk is en zijn beslissing grondt op 
het oordeel dat de Koning, krachtens art. 
3, 6°, van het koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967, speciale toepassings
modaliteiten van dat besluit bepaalt, inzon
derheid bijzondere regelen kan stellen wat 
betreft het ingaan van het recht op pen
sioen, in af\.vijking van artikel 4, 1 o, dat 
het recht op een rustpensioen doet ingaan 
op 65 jaar voor een man en op 60 jaar voor 
een vrouw, en het arrest daarbij vaststelt 
dat de normale leeftijd voor het pensioen 
van het vliegend personeel van de burger
lijke luchtvaart, overeenkomstig art. 3 
van het krachtens voornoemd art. 3, 6°, 
genomen koninklijk besluit van 3 novem
ber 1969, "die is waarop de belangheb
bende een zeker aantal dienstjaren vervuld 
heeft en ten laatste op de eerste dag van 
de maand volgend op die tijdens dewelke 
de werknemer de leeftijd van 55 jaar 
heeft bereikt". (Art. 83, § 1, Arbeids
overeenkomstenwet; artt. 3, 6° en 4, 1', 
Pensioenwet Werknemers.) 

10 mei 1999 643 

UITWINNINGSVERGOEDING 

8. - Einde - Uitwinningsvergoeding 
- Toekenningsvoorwaarden - Gevolg. 

Is naar recht verantwoord het arrest 
dat beslist dat geen uitwinnings
vergoeding verschuldigd is, na te hebben 
vastgesteld dat de door de ·handelsverte
genwoordiger aangebrachte clienteel op 
het ogenblik van de beeindigingen van de 
arbeidsovereenkomst bij de werkgever niet 
meer aanwezig was, nu zij door de werk
gever aan de andere onderneming was 
afgestaan, en op die grond oordeelt zonder 
deswege te worden bekritiseerd, dat het 
verlies van clienteel en de daaruit
volgende schade niet het gevolg zijn van 
de beeindigingen van de arbeidsovereen
komst. · (Art. 101 Arbeidsovereenkom
stenwet.) 

26 april 1999 559 

ONTSLAG OM DRINGENDE RED EN 

9. - Einde - Ontslag om dringende 
reden - Feit sedert ten minste drie dagen 
bekend - Kennis van het feit - Begrip. 

Het feit dat aanleiding geeft tot het 
ontslag wegens dringende redenen is vol
gens art. 35, derde lid, Arbeidsovereen
komstenwet aan de ontslaggevende partij 
bekend wanneer deze omtrent het bestaan 
van het feit en de omstandigheden die 
daarvan een dringende redenkunnenmaken, 
voldoende zekerheid heeft om met kennis 
van zaken een beslissing te kunnen nemen, 
inzonderheid voor haar eigen overtuiging 
en tevens tegenover de andere partij en 
het gerecht. (Art. 35, derde lid, Arbeids
overeenkomstenwet.) 

6 september 1999 1036 

10. - Einde - Ontslag om dringende 
reden - Feit sedert ten minste drie dagen 
bekend - Werkgever- Kennis van het feit 
- Werknemer - Ontslag - Werkgever -
Voorafgaande controle - Resultaat -
Invloed. 

De voorafgaande beslissing van de werk
gever om de duplicaten te controleren van 
de kastickets van de winkel waar de werk
nemer tewerkgesteld is en waar hij van 
diefstal en leugens wordt verdacht, kan, 
ongeacht het resultaat en volgens de omstan
digheden van de zaak, een maatregel vor
men die de werkgever voldoende zekerheid 
geeft omtrent het bestaan van een drin
gende reden tot beeindigingvan de arbeids
overeenkomst, inzonderheid voor zijn eigen 
overtuiging en tevens tegenover de werk
nemer en het gerecht. (Art. 35, derde lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

6 september 1999 1036 

11. - Einde - Ontslag om dringende 
reden - Begrip - Werknemer - Zwaar
wichtig feit- Ernstige tegemoetkoming-
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Professionele samenwerking - Tijdelijke 
voortzetting - Werkgever - Voorstel -
Werknemer- Weigering- Nieuw verhoor 
- Resultaat - Werkgever - Invloed -
Dringende reden. 

De werkgever die zich eventueel wil 
beroepen op een dringende reden om de 
arbeidsovereenkomst te beeindigen, maar 
die in eerste instantie een discrete en 
meer humane oplossing zoekt door aan de 
werknemer een eenmalige tijdelijke voort
zetting van de professionele samenwer
kingvoor te stellen, wat door laatstgenoemde 
wordt geweigerd, kan intussen de omstan
digheden van het aan de werknemer ten 
laste gelegde feit onderzoeken, zelfs door 
een nieuw verhoor van de werknemer, en 
uiteindelijk tot de slotsom komen niet 
aileen dat de ten laste gelegde tekortko
ming ernstig was, maar ook dat de arbeids
overeenkomst om een dringende reden 
kon worden beeindigd. (Art. 35, eerste en 
tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

8 november 1999 1397 

ALLERLEI 

12. - Einde- Allerlei - Arbeiders -
Bedienden - Niet-concurrentiebeding -
Geldigheid- Effectieve toe passing- Werk
gever ·- Afstand - Vorm - Termijn -
Bescherming van de werknemer - Gevolg 
- Compensatoire vergoeding - Werkge
ver - Niet-betaling. 

Hoewel afstand van de werkelijke toe
passing van het concurrentiebeding door 
de werkgever aan geen enkele bijzondere 
vormvereiste onderworpen is, moet hij even
wei gedaan worden binnen vijftien dagen 
na de beeindiging van de arbeidsovereen
komst en kan, zelfs op grond van een door 
de partijen voor de aanvang van die ter
mijn gesloten overeenkomst, uit het feit 
dat de werkgever de compensatoire ver
goeding niet binnen de voornoemde ter
mijn betaald heeft, niet worden afgeleid 
dat die werkgever, op dat ogenblik, van de 
werkelijke toepassing van het beding zou 
hebben afgezien. (Artt. 6, 65, § 2, vijfde 
lid, 4 o, en 86, § 1, Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

15 maart 1999 378 

ALLERLEI 
13. - Allerlei - Handelsvertegenwoor

diger - Opdracht - Omvang - Gevolg. 
Het voordeel van de bepalingen van 

titel IV Arbeidsovereenkomstenwet, die 
het recht van de handelsvertegenwoordi
ger op een uitwinningsvergoedingvastleg
gen, is niet van toepassing op de werknemers 

die volgens hun arbeidsovereenkomst de 
handelsvertegenwoordiging niet als voor
naamste .opdracht hebben. (Artt. 88 en 
101 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

28 juni 1999 ·"' · 972 

ARBEIDSVOORZIENING 

SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 

ALLERLEI 

SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 
1. - Sluiting van ondernemingen 

Sluitingsfonds - Indeplaatsstelling van 
het Fonds in de rechten van de werkne
mers- Betaling van voordelen-Aanvul
lende brugpensioenvergoedingen. 

Het Sluitingsfonds treedt niet aileen 
van rechtswege in de rechten en vorderin
gen van de werknemer tegenover de werk
gever-schuldenaar voor de inning bij deze 
laatste van de lonen, vergoedingen en 
voordelen die het bij toepassing van arti
kel2 van de Sluitingsfondswet heeft betaald, 
doch eveneens voor de inning van de aan
vullende brugpensioenvergoedingen die het 
in uitvoering van artikel1 van de wet van 
12 mei 1975 heeft betaald. (Artt. 1 en 2, 
derde lid, wet 12 mei 1975 tot verruiming 
van de opdracht van het Sluitingsfonds; 
art. 8, B, 3°, K.B. 4 juli 1975, getroffen in 
uitvoering van art. 2 van de wet van 12 
mei 1975; art. 8 Sluitingsfondswet.) 

14juni1999 819 

ALLERLEI 
2. - Allerlei - Werkloosheid - Door 

de overheid tewerkgestelde werkloze - Ar
beidsongeval - Arbeidsongevallenwet -
Toepassing. 

De tewerkgestelde werklozen die, luidens 
art. 169 Werkloosheidsbesluit 1963, ten 
laste van de R.V:A. dezelfde voordelen 
genieten als die welke aan de werknemers 
worden toegekend bij toepassing van de 
wetgeving op de arbeidsongevailen en de 
ongevailen op de weg naar en van het 
werk, kunnen aanspraak maken op de 
verplichte homologatie van de overeen
komst betreffende de ingevolge het arbeids
ongeval verschuldigde vergoedingen, alsmede 
de regeling dat de termijn van herziening 
slechts vanaf de homologatie of bekrach
tiging van de homologatie van de overeen
komst begint te lopen. (Artt. 161 en 169 
Werkloosheidsbesluit 1963; artt. 58, 65 en 
72 Arbeidsongevailenwet.) 

15 november 1999 1430 



ARBITRAGEHOF 
1. - Prejudiciele vraag- Verplichting 

voor het Hof van Cassatie - Ongelijke 
behandeling die niet voortvloeit uit de wets
bepalingen waarvan de schending aange
voerd wordt - Gevolg. 

Wanneer de door eiser aangeklaagde 
ongelijke behandeling niet voortvloeit uit 
de wetsbepalingen waarvan de schending 
aangevoerd wordt, maar uit de opsluiting 
van de eiser in het buitenland en uit het 
feit dat de Belgische overheid geen interne 
rechtsregels kan opleggen aan buiten
landse strafinrichtingen, dient het Hof 
eisers vraag m.b.t. de schending van de 
artt. 10 en 11 Gw. door de door eiser 
aangevoerde wetsbepalingen niet te stel
len. (Art. 26, § 2, Bijzondere WetArbitrage
hof.) 

6 januari 1999 4 

2. - Prejudiciele vraag- Hofvan Cas
satie - Verplichting - Grenzen. 

De prejudiciele vraag betreffende de ge
beurlijke schending van de artt. 10, 11 en 
24 Gw., door een K.B., hoeft niet aan het 
Arbitragehof te worden gesteld, aange
zien voornoemd hof, bij wijze van prejudiciele 
beslissing, alleen uitspraak doet op vra
gen omtrent de schending van de voor
noemde grondwetsbepalingen door een wet, 
een decreet of een ordonnantie. (Art. 26, § 
1, 3°, Bijzondere WetArbitragehof.) 

3 februari 1999 130 

3. - Strafzaken - Prejudiciele vraag 
- Weigering om de vraag te stellen -
Recht van verdediging - Tegensprekelijk 
debat - Gevolg. 

Miskenning van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging kan niet 
worden afgeleid uit de omstandigheid alleen 
dat het door de onderzoeksrechter bevolen 
deskundigenonderzoek, in de regel, niet 
op tegenspraak wordt verricht, en even
min uit de weigering van de rechter om 
aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag 
te stellen of een aanvullend deskundigen
onderzoek te bevelen, wanneer de partijen 
voor de feitenrechter tegenspraak hebben 
kunnen voeren over de vaststellingen van 
de deskundige en over de daarover gestelde 
vragen. 

10 februari 1999 175 

4. - Cassatiemiddel- Prejudicieel ge
schil - Arbitragehof- Vroeger arrest -
Vraag met hetzelfde onderwerp -Hofvan 
Cassatie - Verplichting. 

Uit art. 26, § 2, Bijzondere WetArbitrage
hof volgt dat, wanneer een middel een 
vraag, als bedoeld in art. 26, § 1, 3°, voor 
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het Hof van Cassatie opwerpt, het Hof 
niet ontslagen is van de verplichting het 
Arbitragehof te verzoeken over die vraag 
uitspraak te doen, wanneer hetArbitrage
hof, in een vroeger arrest, bij wege van 
een prejudiciele beslissing reeds uit
spraak heeft gedaan over een vraag met 
hetzelfde onderwerp. (Art. 26, § 1, 3°, en 
§ 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

29 maart 1999 44 7 

5. - Prejudicieel geschil - Hof van 
Cassatie - Verplichting - Grenzen. 

Een vraag betreffende de mogelijke scherr
ding van de art. 10 en 11 Gw. door het 
stilzwijgen van het Wetboek van Strafvor
dering over het verhoor van de verdachten 
door de onderzoeksrechter, moet niet aan 
het Arbitragehof worden gesteld, aange
zien dat hof, bij wege van prejudiciele 
beslissing, alleen uitspraak doet over vra
gen betreffende de schending door een 
wet, decreet of ordonnantie van voor
noemde grondwetsbepalingen. 

28 april1999 570 

6. - Prejudicieel geschil - Verplich
ting van het Hof van Cassatie - Grenzen 
- Beslissing- Cassatieberoep - Vormen 
- Betekening - Niet-ontvankelijkheid -
Gevolg. 

Wanneer het cassatieberoep niet ontvan
kelijk wordt verklaard met toepassing van 
art. 418 Sv., welke norm niet wordt beoogd 
in het in het middel geformuleerde ver
zoek om aan het Arbitragehof een preju
diciele vraag te stellen, is het Hof niet 
verplicht de vraag te stellen. 

28 april 1999 585 

7. - Prejudicieel geschil- Rechtban
ken - Verplichting - Grenzen. 

De rechtscolleges waarvan de beslissing 
vatbaar is voor voorziening zijn niet ver
plicht het Arbitragehof te vragen om bij 
wege van een prejudiciele beslissing uit
spraak te doen over een vraag betreffende 
de schending, o.m. door een wet, van de 
art. 10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel 
zijn dat die wet die grondwetsbepalingen 
niet kennelijk schendt. (Art. 26, § 2, Bij
zondere Wet Arbitragehof.) 

19 mei 1999 691 

8. - Prejudiciele vraag - Cassatie
middel dat naar recht faalt - Gevolg. 

Er is geen aanleiding om aan het Arbi
tragehof een prejudiciele vraag te stellen 
die gegrond is op eenjuridische onderstel
ling die onjuist is gebleken, zodat het 
middel naar recht faalt. (Art. 26, § 1, 3°, 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

8 juni 1999 783 
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9. - Prejudiciele vraag - Strafzaken 
- Feitenrechter- Weigering een prejudiciele 
vraag te stellen - Cassatieberoep - Ont
vankelijkheid. 

Het cassatieberoep is ontvankelijk wan
neer het niet beperkt is tot de weigering 
van de feitenrechter om een prejudiciele 
vraag aan het Arbitragehof te stellen, 
maar de bestreden beslissing bekritiseert, 
in zoverre de feitenrechter die vraag zelf 
beantwoord heeft. (Art. 29, § 2, Bijzondere 
Wet Arbitragehof.) 

9 juni 1999 792 

10. - Prejudiciele vraag - Verplich
ting van het Hof van Cassatie - Straf
Verval van het recht tot sturen - Keuze
Strafmaat- Motivering- Rechtbank die 
in hager beroep uitspraak doet - Discri
minatie. 

De aan de rechter opgelegde bijzondere 
motiveringsplicht van de keuze van de 
straf en de strafmaat, is niet van toepas
sing wanneer de rechtbank uitspraak doet 
in graad van beroep, behalve wanneer zij 
een verval van het recht tot het besturen 
van een voertuig, een luchtschip of het 
geleiden van een rijdier uitspreekt; wan
neer een cassatiemiddel betoogt dat die 
vrijstelling van de motiveringsplicht leidt 
tot discriminatie tussen de beklaagden 
naar gelang van de rang van het rechts
college dat hen in laatste aanleg moet 
berechten, stelt het Hof van Cassatie een 
prejudiciele vraag aan het Arbitragehof. 
(Art. 26, § 1, Bijzondere Wet Arbitrage
hof.) 

16 juni 1999 870 

11. - Prejudiciele vraag - Verplich
ting voor het Hof van Cassatie - Niet 
ontvankelijk middel. 

Indien een cassatiemiddel een vraag 
opwerpt omtrent de schending door een 
wet van de artt. 10 en 11 Grondwet, is het 
Hof van Cassatie niet gehouden aan het 
Arbitragehof een prejudiciele vraag te stel
len, wanneer het middel niet ontvankelijk 
is omdat het geen betrekking heeft op de 
bestreden beslissing. (Art. 26, § 2, Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

14 september 1999 1099 

12. - Prejudiciele vraag - Hof van 
Cassatie - Onderzoek in strafzaken -
Regeling van de rechtspleging - Voorlo
pige hechtenis - Medeverdachte - Ver
plichting om een prejudiciele vraag te stellen 
- Grenzen. 

Wanneer in dezelfde zaak, en met name 
op grond van dezelfde telastleggingen, tegen 
een verdachte, eiser tot cassatie, en tegen 
een medeverdachte in voorlopige hechte-

nis, tegelijkertijd vervolgingen worden inge
steld, kan het Hof aan het Arbitragehof 
geen prejudiciele vraag stellen, aangezien 
het noodzakelijk is om laatstgenoemde na 
zijn verwijzing naar een vonnisgerecht 
snel te berechten en om dat rechtscollege, 
met het oog op een goede rechtsbedeling, 
als het de vervolgingen samenhangend 
acht, toe te laten door een en hetzelfde 
vonnis daarover uitspraak te doen. 

29 september 1999 1188 

13. - Prejudicieel geschil - Vreemde
lingen - Maatregel tot verwijdering -
Vrijheidsberoving - Hof van Cassatie -
Verplichting - Grenzen. 

De noodzaak om snel uitspraak te doen 
in een zaak betreffende de vrijheidsbero
ving van een vreemdeling, met het oog op 
de uitvoering van een jegens hem getrof
fen maatregel tot verwijdering uit het 
grondgebied, belet het Hof om aan het 
Arbitragehof een prejudiciele vraag te stel
len. 

20 oktober 1999 1312 

14. - Prejudicieel geschil - Hof van 
Cassatie - Verplichting - Grenzen -
Artikel 103 Gw. 

Het Hofvan Cassatie kan hetArbitrage
hof geen vraag stellen die - zelfs onrecht
streeks - een onderzoek van art. 103 Gw. 
impliceert. (Art. 26, § 1, 3°, WetArbitrage
hof.) 

1 december 1999 1527 

15. - Prejudicieel geschil - Hof van 
Cassatie - Verplichting - Grenzen. 

Het Hof van Cassatie hoeft aan het 
Arbitragehof geen prejudiciele vraag te 
stellen, wanneer het desbetreffende mid
del niet ontvankelijk is om redenen die 
eigen zijn aan de cassatieprocedure. (Art. 
26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

1 december 1999 1535 

16. - Prejudicieel geschil - Hof van 
Cassatie - Verplichting - Grenzen. 

Het Hof van Cas sa tie hoeft het Arbitrage
hof geen prejudiciele vraag te stellen, wan
neer het desbetreffende middel niet on tv an
kelijk is om redenen die eigen zijn aan de 
cassatieprocedure. (Art. 26, § 2, Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

1 december 1999 1538 

17. - Prejudicieel geschil- Rechtban
ken - Verplichting - Grenzen. 

De rechtscolleges waarvan de beslissing 
vatbaar is voor cassatieberoep, zijn niet 
verplicht het Arbitragehof te vragen om 
bij wege van prejudiciele beslissing uit
spraak te doen over een vraag betreffende 
schending, o.m. door een wet, van de artt. 
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10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel zijn 
dat die wet die grondwetsbepalingen ken
nelijk niet schendt. (Artt. 10 en 11 Gw.; 
art. 26, § 1, Bijzondere WetArbitragehof.) 

1 december 1999 1542 

18. - Prejudicieel geschil - Hof van 
Cassatie - Yerplichting - Grenzen -
Bedoelde wettelijke bepalingen. 

Ret Rof van Cassatie hoeft het Arbitrage
hof geen prejudiciele vraag te stellen, als 
die betrekking heeft op de schending van 
de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen 
waarop het bestreden arrest niet is ge
grond. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 26, § 1, 3, 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

1 december 1999 1542 

19. - Prejudiciele vraag - Verplich
ting voor het Hofvan Cassatie- Grenzen. 

Ret Rof van Cassatie hoeft aan het 
Arbitragehof geen prejudiciele vraag te 
stellen, wanneer de in het middel aange
voerde onwettigheid niet vervat is in de 
wettelijke bepaling waartegen dat middel 
opkomt, maar wel in andere wettelijke 
bepalingen of algemene rechtsbeginselen 
waartegen niet wordt opgekomen. (Art. 
26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet Arbi
tragehof.) 

24 december 1999 1668 

ARCIDTECT (TUCHT EN BESCHERMING 
VAN DE TITEL) 

1. - Yerplichte medewerking van een 
architect - Strafvordering - Veroorde
ling- Motivering- Aanwijzing van wet
telijke bepalingen. 

De rechter die, bij ontstentenis van con
clusie over dat punt, de beklaagde veroor
deelt omdat hij geen beroep heeft gedaan 
op de medewerking van een architect voor 
het opmaken van de plans en de controle 
op de uitvoering van de werken, voor 
welke door de wetten, besluiten en regle
menten een voorafgaande toelating tot 
bouwen is opgelegd, en daartoe het bewe
zen verklaarde misdrijf omschrijft in de 
bewoordingen van de artt. 4 en 10 wet 20 
februari 1939 op de bescherming van de 
titel en van het beroep van architect, 
verantwoordt regelmatig zijn beslissing, 
ook al maakt hij daarenboven geen mel
ding van de wettelijke of reglements
bepalingen krachtens welke het litigieuze 
werk niet zonder de voorafgaande afgifte 
van een bouwvergunning mocht worden 
aangevat. (Art. 149 Gw. [1994]; artt. 195 
en 211 Sv.; artt. 4 en 10 wet 20 feb. 1939.) 

24 maart 1999 424 

2. - Or de van Architecten- Raad van 
beroep - Wraking van een lid - Rechter 
bevoegd om over de akte van wraking 
uitspraak te doen. 

Ret Rof van Cassatie is bevoegd om 
kennis te nemen van een verzoek tot wra
king van een lid van de raad van beroep 
van de Orde van Architecten. (Art. 838 
Ger.W., zoals gewijzigd bij art. 7 wet 12 
maart 1998.) 

21 mei 1999 714 

3. - Orde van Architecten- Raad van 
beroep - Wraking van een lid - Redenen 
tot wraking - Schuldeiser van een der 
partijen - Begrip. 

Is geen schuldeiser in de zin van art. 
828, 4°, Ger.W., het lid van de raad van 
beroep van de Orde van Architecten aan 
wie een volgens algemene regels bepaalde 
vergoeding toekomt, die krachtens de wet 
door een overheid verschuldigd is om de 
werking van tuchtorganen te verzekeren. 
(Artt. 24, § 2, Architectenwet, en 828, 4°, 
Ger.W.) 

21 mei 1999 714 

4. - Orde van Architecten - Provin
ciale raad - Bureau - Tuchtzaken -
Kennisneming. 

Ret bureau van de provinciale raad van 
de Orde van Architecten kan ambtshalve 
een onderzoek instellen en de zaak naar 
de provinciale raad verwijzen. (Art. 23 
Architectenwet.) 

9 september 1999 1077 

5. - Tuchtzaak- Verschillende telast
leggingen - Een straf- Cassatiemiddel 
met betrekking tot een telastlegging -
Ontvankelijkheid. 

Wanneer de raad van beroep van de 
Orde van Architecten wegens verschil
lende telastleggingen een enkele tucht
strafuitspreekt, is het cassatiemiddel dat 
enkel betrekking heeft op een telastleg
ging ontvankelijk als niet vaststaat dat de 
door het middel niet bedoelde fout de 
uitgesproken tuchtstraftot gevolg zou heb
ben gehad. 

16 december 1999 1632 

6. - Architect-bezoldigde Uitoefe-
ning van het beroep - Voorwaarde. 

De beslissing dat de titel van architect
bezoldigde aan een architect enkel kan 
worden verleend als hij zijn beroep uitoe
fent in dienst van een werkgever die als 
opdrachtgever bouwt, voegt aan de wette
lijke bepalingen inzake de uitoefening van 
het beroep van architect-bezoldigde een 
beperking toe die daarin niet voorkomt. 

17 december 1999 1636 
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ARTS 
1. - Ziekenhuis - Contractuele ver

houding - Beeindiging - Ziekenhuiswet 
- Huishoudelijk reglement van een dienst 
- Toepassing. 

Het arrest dat op de beeindiging van de 
contractuele verhouding tussen de zieken
huisbeheerder en een geneesheer, benoemd 
in een van zijn diensten, de bepalingen 
toepast van de Ziekenhuiswet die verband 
houden met de algemene reglementering 
van de rechtsverhouding tussen het zie
kenhuis en de ziekenhuisgeneesheren en 
niet het huishoudelijk reglement van de 
betrokken dienst, is naar recht verant
woord. (Artt. 125 en 130 Ziekenhuiswet.) 

22 april 1999 545 

2. - Tuchtzaken - Beslissing van de 
provinciale raad- Hoger beroep - Vorm. 

Het naleven van de regel volgens welke 
het beroep tegen een beslissing van de 
provinciale raad van de Orde van Genees
heren bij aangetekende briefwordt gestuurd 
aan de voorzitter van de provinciale orde 
die de beslissing heeft gewezen, is een 
voorwaarde voor de ontvankelijkheid van 
het beroep; het beroep dat bij aangete
kende brief aan de raad van beroep wordt 
gestuurd is bijgevolg niet ontvankelijk. 
(Art. 29 K.B. 6 feb. 1970.) 

22 april 1999 550 

AUTEURSRECHT 
1. - Muziekwerk - Mededeling -

Familiekring - Begrip. 
De "familiekring" waarbinnen de auteur 

zich niet kan verzetten tegen de medede
ling van zijn werk, moet op beperkende 
wijze worden uitgelegd; hij strekt zich 
niet uit tot een sportclub. (Art. 22, § 1, 3°, 
Auteurswet 1994.) 

8 oktober 1999 1237 

2. - Benadeelde Klacht - Advo-
caat - Gevolmachtigde. 

Geen enkele wettelijke bepaling vereist 
een bijzondere volmacht van de advocaat 
die in naam van een natuurlijke persoon 
of een rechtspersoon klacht neerlegt wegens 
namaking of miskenning van het auteurs
recht. 

22 december 1999 1659 

B 
BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVER

MOGEN 
1. - Bankbreuk - Strafvordering -

Faillissementsverklaring door de recht
bank van koophandel. 

---==-I__~----- _ __________:____-==_==r__- 0~------
j~...::_-_..:___-_ _:_ __ _ 

De strafvordering wegens bankbreuk 
staat los van elke faillietverklaring door 
de rechtbank van koophandel. (Artt. 489 
Sw.; 6 Faillissementswet 1997.) 

15 juni 1999 839 

2. - Bedrieglijke bankbreuk - Terug
keer van de bedrieglijk ontvreemde goe
deren. 

De strafrechter moet de terugkeer tot 
de failliete boedel bevelen van alle goede
ren, rechten of rechtsvorderingen die be
drieglijk zijn ontvreemd, wanneer hij het 
misdrijfvan bedrieglijke bankbreuk bewe
zen verklaart, zonder rekening te moeten 
houden met de wijze waarop de goederen 
van de schuldige aan bankbreuk worden 
beheerd ofverdeeld. (Art. 579, 1°, Faillisse
mentswet 1851.) 

15juni 1999 839 

3. - Bedrieglijke bankbreuk - Artikel 
579 W.Kh. - Ambtshalve beslissing over 
de terugkeer tot de failliete boedel - Voor
werp. 

Artikel 579, eerste lid, 1 o, (oud) Wet
hoek van Koophandel is slechts toepasse
lijk op de gelden welke verduisterd werden 
ten gevolge van de misdrijven vermeld in 
de artikelen 575, 577 en 578 Wetboek van 
Koophandel en niet ten gevolge van andere 
misdrijven. 

9 november 1999 1404 

4. - Bedrieglijk onvermogen - Mate
rieel bestanddeel. 

Als materieel bestanddeel van het in 
art. 490bis Sw. omschreven misdrijf is 
vereist dat de dader, enerzijds, zijn onver
mogen heeft bewerkt en, anderzijds, aan 
de op hem rustende verplichtingen niet 
heeft voldaan. (Art. 490bis Sw.) 

15 december 1999 1622 

BELASTING 

1. - Gelijkheid inzake belastingen -
Onderscheid volgens verschillende categorieen 
van belastingplichtigen - Vereiste verant
woording - Criteria. 

De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet, de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde 
regel van non-discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 172 
Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de 
belastingen impliceren dat allen die zich 
in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk 
worden behandeld, maar beletten niet dat 
onderscheid tussen verschillende categorieen 
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van personen wordt gemaakt, voor zover 
het criterium van onderscheid op objec
tieve en redelijke wijze kan worden ver
antwoord; zodanige verantwoording moet 
worden beoordeeld m.b.t. het doel en de 
gevolgen van de getroffen maatregel of de 
ingevoerde belasting; het gelijkheids
beginsel wordt geschonden, wanneer vast
staat dat de aangewende middelen niet 
redelijkerwijze in verhouding staan tot 
het beoogde doel. Wanneer een norm die 
een belasting invoert, belastingplichtigen 
beoogt met verschillende toestanden, moet 
hij die verscheidenheid noodzakelijker
wijs opvangen in vereenvoudigende 
categorieen en vereisen de voornoemde 
regels niet dat de norm de belasting 
aanpast naar gelang van de eigenheid 
van elk geval. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. 
[1994].) 

6 mei 1999 622 

2. - Fiscaal strafrecht - Strafvorde
ring - Fiscale ambtenaren - Bijzondere 
belastinginspectie - Machten - Omvang 
- Douane en accijnzen - Visitatie -
· Voorwaarden. 

De wet verleent aan de ambtenaren van 
de bijzondere belastinginspectie de mach
ten van de ambtenaren der douane en 
accijnzen, onder meer deze tot het verrich
ten van een visitatie in de door haar 
bepaalde voorwaarden; de omstandigheid 
dat ze deze niet zelf verrichten maar hier
voor slechts bijstand verlenen aan ambte
naren van douane en accijnzen doet geen 
afbreuk aan hun eigen machten inzake 
douane en accijnzen. (Artt. 87 wet 8 augus
tus 1980 betreffende de budgettaire voor
stellen 1979-1980, en 186, § 1, 188, 189, 
197 en 198 A.W.D.A.) 

8 juni 1999 783 

3. - Gelijkheid inzake belastingen -
Onderscheid tussen verschillende categorieen 
van belastingplichtigen - Objectieve en 
redelijke verantwoording - Bewijs. 

Niet naar recht verantwoord is het arrest 
dat de verantwoording van het gemaakte 
onderscheid tussen verschillende cate
gorieen van belastingplichtigen verwerpt 
omdat de belastingheffer de vaststellin
gen en feiten, die aan de belasting ten 
gronde liggen, niet voldoende bewijst; het 
volstaat om te kunnen beslissen of het 
maken van categorieen objectief en rede
lijk is, dat in redelijkheid blijkt dat er een 
objectieve verantwoording bestaat of kan 
bestaan voor die categorieen. 

1 oktober 1999 1192 

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTEN
BELASTINGEN GELIJKGESTELDE) 
1. - Verkeersbelasting op motorrijtui

gen - Ingeschreven voertuig - Openbare 
weg- Ingebruikstelling- Vermoeden -
Onweerlegbaar vermoeden. 

Zolang een motorrijtuig in het reperto
rium van de Dienst van het Wegverkeer 
ingeschreven is of moet zijn, bestaat het 
onweerlegbaar vermoeden dat het op de 
openbare weg in gebruik is genomen. (Artt. 
3 en 36ter, § 1, W.I.G.B.) 

1 februari 1999 116 

2. - Verkeersbelasting op motorrijtui
gen- Ingeschreven voertuig- Personen
auto-Auto voor dub bel gebruik- Minibus 
- Motorfiets- Vernietiging- Belasting
schuldige - Begrip. 

De natuurlijke of rechtspersoon die is 
vermeld op het inschrijvingsbewijs van 
personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, 
minibussen en motorfietsen die voorzien 
zijn of moeten zijn van een andere num
merplaat dan een tijdelijke plaat of "han
delaarsplaat", is motorrijtuigenbelasting 
verschuldigd ook al wordt het betrokken 
voertuig, dat bij een ongeval volledig is 
vernield, niet meer door die persoon aan
gewend of geexploiteerd. (Artt. 3, 4, 6, 
36bis en 36ter, §§ 1 en 2, 2°, W.I.G.B.) 

1 februari 1999 116 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE 
1. - Inbreuken op de BTW-wetgeving 

- Schending van het communautair recht 
- Bestraffing - Vereisten. 

Bij gebreke van ter zake doorgedreven 
harmonisatie, bepalen de Lid-Staten in de 
regel vrij de sancties voor inbreuken op de 
BTW-wetgeving: zij moeten er evenwel 
over waken dat schendingen van het com
munautair recht op een analoge wijze als 
overeenkomstige inbreuken op het interne 
recht worden gesanctioneerd en dat de 
sancties op de niet-naleving van de ver
plichtingen in verband met de belasting 
over de toegevoegde waarde, zowel wat de 
grond als wat de procedure betreft, doel
treffend, proportioneel en afschrikkend zijn. 

5 februari 1999 142 

2. - Inbreuken op de BTW-wetgeving 
- Nationale sancties - Europese Unie -
Evenredigheidsbeginsel - Doelstellingen 
van de Gemeenschap - Toetsing. 

Het evenredigheidsbeginsel vereist dat 
de sancties het kader van hetgeen nood
zakelijk is voor de beoogde doelstellingen 
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niet mogen overschrijden en dat de controle
maatregelen niet zo onevenredig mogen 
zijn met de ernst van de overtreding dat 
zij een belemmering zouden vormen voor 
de vrijheden die door het Verdrag worden 
bekrachtigd; dit beginsel vereist niet dat 
alle sancties die de nationale wetgever 
neemt om inbreuken op de fiscale wetge
ving te sanctioneren, onderling volledig 
gelijklopend zouden zijn maar wel dat 
allen op hun evenredigheid met de doel
stellingen van de Gemeenschap worden 
getoetst. 

5 februari 1999 142 

3. - Inbreuken op de BTW-wetgeving 
- Administratieve sanctie - Berekening 
volgens het bedrag van de verschuldigde 
BTW - Doelstellingen van het E. G.
Verdrag - Evenredigheid. 

Een administratieve sanctie, opgelegd 
aan een BTW-belastingplichtige die de 
controle door de overheid op zijn verrich
tingen en op die van zijn afnemers moei
lijk maakt, berekend volgens het bedrag 
van de door hem verschuldigde en betaalde 
BTW, is op zichzelf niet kennelijk oneven
redig met enig door het Verdrag gesteld 
doel maar heeft integendeel het nodig 
afschrikkend effect en vereenvoudigt de 
controles door de E.G.-overheid, zonder de 
interne markt nadelig te bei:nvloeden. 

5 februari 1999 142 

4. - Inbreuken op de BTW-wetgeving 
- Door het bestuur opgelegde sanctie -
Bevoegdheid van de rechter. 

De rechter moet bij de controle van de 
door het bestuur opgelegde sanctie wegens 
inbreuken op de fiscale reglementering, 
de mogelijkheid hebben de werkelijkheid 
nate gaan van de sanctionering en even
eens te beoordelen of de sanctie met de 
wettelijke voorschriften overeenstemt, en 
inzonderheid of zij niet indruist tegen 
specifieke wettelijke bepalingen of tegen 
algemene rechtsbeginselen, en of zij niet 
in strijd is met de zorgvuldigheidsplicht 
van het bestuur : deze bevoegdheid van de 
rechter houdt evenwel niet in dat hij om 
loutere redenen van opportuniteit of bil
lijkheid de belastingplichtige zou kunnen 
bevrijden van de bedoelde verplichtingen 
die hem wettelijk zijn opgelegd door de 
overheid. 

5 februari 1999 142 

'5. - Fiscale misdrijven-Administra
tieve sancties - Strafrechtelijke sancties 
-Non bis in idem - Begrip. 

Niemand mag voor een tweede keer 
worden berecht of gestraft voor een straf
baar feit waarvoor hij reeds overeenkom-

stig de wet en procesrecht van elk land bij 
einduitspraak is veroordeeld of waarvan 
hij is vrijgesproken; zulks belet niet dat de 
Belgische overheid sancties van uiteenlo
pende aard mag bepalen voor eenzelfde 
inbreuk, de ene onderworpen aan het natio
nale strafrechtstelsel, de andere onderwor
pen aan het stelsel van de administratieve 
sanctie, ook al zou die administratieve 
sanctie een strafrechtelijke aard hebben 
in de zin van artikel 6 E. V.R.M. 

5 februari 1999 142 

6. - Inbreuken op de BTW-wetgeving 
- Administratieve sancties met repressief 
karakter- Wettelijkheid van de sanctie -
Eerder uitgesproken strafsanctie-Bevoegd
heid van de rechter. 

De rechter mag bij de toetsing van een 
administratieve sanctie, die een repres
sief karakter heeft in de zin van artikel 6 
E.V.R.M., de wettelijkheid van die sanctie 
onderzoeken en in het bijzonder nagaan of 
die sanctie verzoenbaar is met de dwin
gende eisen van internationale verdra
gen; hij mag hierbij krachtens het Belgisch 
strafrechtstelsel eerder uitgesproken straf
sancties die in verb and met dezelfde inbreuk 
zouden zijn opgelegd, in zijn beoordeling 
betrekken. 

5 februari 1999 142 

7. - Fiscale misdrijven - Administra
tieve sancties - Strafrechtelijke sancties 
-Non bis in idem - Begrip. 

Niemand mag voor een tweede keer 
worden berecht of gestraft voor een straf
baar feit waarvoor hij reeds overeenkom
stig de wet en procesrecht van elk land bij 
einduitspraak is veroordeeld of waarvan 
hij is vrijgesproken; zulks belet niet dat de 
Belgische overheid sancties van uiteenlo
pende aard mag bepalen voor eenzelfde 
inbreuk, de ene onderworpen aan het natio
nale strafrechtstelsel, de andere onderwor
pen aan het stelsel van de administratieve 
sanctie, ook al zou die administratieve 
sanctie een strafrechtelijke aard hebben 
in de zin van artikel6 E.V.R.M. (Art. 14.7 
I.V.B.P.R.) 

5 februari 1999 155 

8. - Inbreuken op de BTW-wetgeving 
- Administratieve sancties met repressief 
karakter- Wettelijkheid van de sanctie
Eerder uitgesproken strafsanctie - Be
voegdheid van de rechter. 

De rechter mag bij de toetsing van een 
administratieve sanctie, die een repres
sief karakter he eft in de zin van artikel 6 
E.V.R.M., de wettelijkheid van die sanctie 
onderzoeken en in het bijzonder nagaan of 
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die sanctie verzoenbaar is met de dwin
gende eisen van internationale verdra
gen; hij mag hierbij krachtens het Belgisch 
strafrechtstelel eerder uitgesproken straf
sancties die in verband met dezelfde inbreuk 
zouden zijn opgelegd, in zijn beoordeling 
betrekken. 

5 februari 1999 155 

9. - Misdrijven - Uitoefening van de 
strafvordering door openbaar ministerie 
- Verzoek om advies van bevoegde gewes
telijke directeur - Gerechtelijk onderzoek 
- Gelijkaardige feiten - Gevolg. 

De vraag van de procureur des Konings 
om advies van de bevoegde gewestelijke 
directeur wanneer hij vervolgingen wil 
instellen voor fiscale misdrijven en dat 
advies kunnen betrekking hebben, o.m. op 
een bepaald feit, alsmede op andere niet 
precieze maar gelijkaardige feiten waar
van het bepaalde feit het bestaan doet 
vermoeden; wanneer in het kader van het 
naar aanleiding van die vraag en het 
advies ingesteld gerechtelijk onderzoek 
gelijkaardige feiten aan het licht komen, 
moet de procureur des Konings niet opnieuw 
een advies vragen. (Artt. 350, § 3, W.I.B. 
1964 en 74, § 3, W.B.T.W., zoals het van 
toepassing was v66r de wet van 28 dec. 
1992.) 

23 februari 1999 263 

10. - Misdrijven - Uitoefening van 
de strafvordering door openbaar ministe
rie - Verzoek om advies van bevoegde 
gewestelijke directeur. 

Ret verzoek om advies van de bevoegde 
gewestelijke directeur in geval de procu
reur des Konings vervolgingen wil instel
len wegens fiscale misdrijven moet voldoende 
aangeven waarop het betrekking heeft en 
mag hierbij verwijzen naar het feitenma
teriaal van het dossier. (Artt. 350, § 3, 
W.I.B. 1964 en 74, § 3, W.B.T.W. zoals het 
van kracht was v66r de wet van 28 dec. 
1992.) 

23 februari 1999 263 

11. - Bewijsmiddelen Vermoedens 
- Loutere aanvoering van een feit. 

De rechter kan in de regel het bestaan 
van een feit niet afleiden uit de loutere 
aanvoering van een feit door een partij die 
in het geding is. (Artt. 1349 en 1353 B.W. 
en art. 59 W.B.T.W.) 

5 maart 1999 319 

12. - Bewijsmiddelen Vermoedens 
- Feitelijk vermoeden - Begrip. 

Hoewel de rechter onaantastbaar het 
bestaan vaststelt van de feiten waarop hij 
steunt en de gevolgtrekkingen, die hij 

daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn 
oordeel en beleid worden overgelaten, mag 
hij het rechtsbegrip feitelijk vermoeden, 
dat aan het toezicht van het Hof is onder
worpen, niet miskennen door uit de door 
hem vastgestelde feiten gevolgtrekkingen 
af te leiden die, op grond van die feiten, 
voor geen enkele verantwoording vatbaar 
zijn. (Artt. 1349 en 1353 B.W. en art. 59 
W.B.T.W.) 

5 maart 1999 319 

13. - Bedrieglijk verbruik van elektri
citeit. 

De BTW is niet verschuldigd op het 
verbruik van elektriciteit die door de ver
deler niet is geleverd aan de verbruiker 
maar door laatstgenoemde langs bedrieg
lijke weg is verkregen. (Artt. 2, 9, 10, § 1, 
W.B.T.W.) 

15 april 1999 502 

14. - Administratieve sanctie -Aard. 
De aard en de omvang van de begane 

overtredingen kunnen door de strafrech
ter in aanmerking genomen worden om 
uit te maken of een opgelegde administra
tieve sanctie inzake BTW een strafsanctie 
is in de zin van de artikelen 6 E.V.R.M. en 
14 I.V.B.P.R .. 

25 mei 1999 719 

15. - Aanslag of invordering - Amb
tenaar van Financien - Verzoek tot inzage 
van een gerechtelijk dossier- Machtiging 
van de procureur-generaal - Vervanging 
van de procureur-generaal - Vereisten. 

Een machtiging of opdracht tot inzage 
van een gerechtelijk dossier wordt, in de 
regel, gegeven door de procureur-generaal 
aan een ambtenaar van Financien die met 
de aanslag . of de invordering van BTW 
belast is. Bij verhinderingvan de procureur
generaal kan een ander lid van het parket
generaal hem vervangen; in dat geval 
wordt de procureur-generaal vermoed ver
hinderd te zijn, en die vervanging is niet 
aan de controle van de rechter onderwor
pen. (Art. 93quaterdecies, § 1, derde lid, 
W.B.T.W.) 

17 juni 1999 879 

BENELUX 
VERDRAGSBEPALINGEN 

VERDRAGSBEPALINGEN 
1. - Verdragsbepalingen - Benelux

Uitleveringsverdrag, artikel 20 - Over
dracht van in beslag genomen voorwerpen 
- Rechten van derden - Onderzoeks
gerecht - Bevoegdheid - Beperking. 
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Ret onderzoeksgerecht dat overeenkom
stig de bepalingen van de art. 11 Uitleverings
wet en 20.2 Benelux-Uitleveringsverdrag 
alleen gelast is om de overdracht van in 
beslag genomen voorwerpen aan de vreemde 
autoriteit goed te keuren, vermag, bij het 
onderzoek of de rechten van derden wor
den benadeeld, deze overdracht aileen te 
weigeren wanneer derden-houders of andere 
rechthebbenden aantonen dat zij er belang 
bij hebben dat deze voorwerpen binnen 's 
lands grenzen worden bewaard. (Artt. 11 
Uitleveringswet, 20.2 en 24.2 Benelux
Uitleveringsverdrag .) 

1 juni 1999 750 

BEROEPSGEHEIM 

Ontvanger van Registratie en Do
meinen - Belastingambtenaar - Om
vang. 

De geheimhoudingsplicht van artikel 
236bis W.Reg. betreft alle zaken waarvan 
de betrokkene bij de uitvoering van zijn 
opdracht kennis heeft gekregen, ook die
gene die geen inhoudelijk karakter heb
ben of slechts van statistische aard zijn. 
(Art. 236 W.Reg.) 

14 september 1999 1102 

BEROEPSVERENIGINGEN 

Orde van Apothekers - Begrip. 
De Orde van Apothekers is een beroeps

vereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars 
wettelijk moeten aansluiten. (Art. 2 Apo
thekerswet.) 

7 mei 1999 631 

BERUSTING 

1. - Burgerlijke zaken- Beslissing
Bepalingen van openbare orde - Gevolg. 

Berusting in een beslissing die verplich
tingen bepaalt waarvan de last door bepa
lingen van openbare orde wordt geregeld, 
is nietig. (Artt. 1044 en 1045 Ger.W.) 

28 januari 1999 97 

2. - Burgerlijke zaken- Beslissing
Grondslag - Wet - Openbare orde -
Gevolg. 

De berusting in een beslissing die gegrond 
. is op een wetsbepaling die de openbare 

orde raakt, is nietig. (Artt. 1044 en 1045 
Ger.W.) 

6 december 1999 1580 

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
'IERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE RE

GERING 

'IERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING 

1. - Terbeschikkingstelling van de rege
ring- Motiveringsverplichting. 

Geen wettelijke bepaling verplicht de 
strafrechter bij de vermelding van de red e
n en waarom hij, behoudens een hoofd
gevangenisstraf, tevens de maatregel van 
terbeschikkingstelling van de regering uit
spreekt, die straf en deze maatregel afzon
derlijk en verschillend te motiveren. (Art. 
24 Wet Bescherming Maatschappij.) 

14 september 1999 1099 

BE SLAG 
ALGEMEEN 

BEW AREND BESLAG 

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Beslagrechter - Be

voegdheid - Beslissing over de rechten 
der partijen. 

De beslagrechter is bevoegd om te onder
zoeken of de schuldvordering, die uit de 
uitvoerbare titel blijkt, is tenietgegaan na 
het ontstaan van de titel, geval waarin de 
tenuitvoerlegging onrechtmatig zou zijn. 
(Artt. 1395 en 1489 Ger.W.) 

15 januari 1999 55 

2. - Algemeen - Goederen van een 
publieke persoon- Wettigheid- Criteria 
- Continui'teit van de openbare dienst -
Verstoring - Begrip. 

Ret algemeen rechtsbeginsel van de con
tinui:teit van de openbare dienst belet als 
zodanig het beslag op de goederen van een 
publieke persoon slechts in zoverre hier
door de continui:teit van de openbare dienst 
werkelijk in het gedrang komt; de rechter 
kan zijn beslissing dat het beslag de con
tinui:teit van de openbare dienst niet in 
het gedrang brengt, niet uitsluitend gron
den op de bescheiden omvang van de 
schuld en op de redenen waarom die schuld 
niet vrijwillig is betaald door de publieke 
persoon . 

28 januari 1999 99 

3. - Algemeen - Beslagrechter - Be
voegdheid - Inkomstenbelastingen. 
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De appelrechter die uitspraak doet over 
een beslissing van de beslagrechter die 
het verzet van verweerder afwijst tegen 
het bevel dat betekend is om de invorde
ring van een belasting te verzekeren, treedt 
zijn bevoegdheid te buiten wanneer hij 
het aanslagbiljet waarin de belasting wordt 
vastgesteld, nietig verklaart. 

10 juni 1999 809 

4. - Algemeen - Strafzaken - Straf
vordering- In beslag genomen zaak -
Teruggave- Openbaar ministerie- Beslis
sing - Cassatieberoep - Ontvankelijk
heid. 

Het cassatieberoep dat op grond van 
art. 5 K.B. nr. 260, 24 maart 1936, op de 
bewaring, ter griffie, en de procedure tot 
teruggave van de in strafzaken in beslag 
genomen zaken, is ingesteld tegen de beslis
sing van het O.M. tot bevestiging van de 
schorsing van de teruggave van een in 
beslag genomen zaak, is niet ontvankelijk 
wegens de aard van de beslissing, die noch 
een vonnis noch een arrest is. (Artt. 407, 
408, 409, 413 en 416 Sv.; art. 5 K.B. nr. 
260, 24 maart 1936.) 

6 oktober 1999 1224 

BEWAREND BESLAG 
5. - Bewarend beslag - Beslag onder 

derden - Uit handen geven van de sam
men of zaken die het voorwerp zijn van het 
beslag - Sanctie - Vereiste. 

De derde beslagene kan slechts schul
denaar worden verklaard van de oorzaken 
van het beslag indien hij de sommen of 
zaken die het voorwerp zijn van het beslag 
uit handen geeft nadat hij reeds kennis 
had of diende te hebben van de akte van 
beslag onder derden. (Art. 1451 Ger.W.) 

14 mei 1999 668 

6. - Bewarend beslag - Vernieuwing 
van het beslag- Voorwaarde - Urgentie. 

De schuldeiser die bewijst dater gegronde 
redenen zijn om het bewarend beslag te 
handhaven, kan gemachtigd worden om 
het te vernieuwen zo aan de vereiste van 
de urgentie is voldaan. (Art. 1437, eerste 
lid, Ger.W.) 

18 juni 1999 895 

7. - Bewarend beslag-Beslag inzake 
namaak - Beschrijving - Houders van 
octrooien- Octrooi - Buitenlands octrooi. 

De tekst van artikel1481 van het Gerech
telijk Wetboek sluit niet uit dat het octrooi 
waarvan sprake in dit artikel een buiten-
lands octrooi zou zijn. · 

3 september 1999 1027 

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING 
8. - Gedwongen tenuitvoerlegging -

Onroerend goed - Toewijzing - Vermel
ding op de kant van de overschrijving van 
het beslag - Termijn. 

Bij uitvoerend beslag op onroerend goed, 
is de aan de hypotheekbewaarder opge
legde verplichting om op de kant van de 
overschrijving van het beslag te vermel
den dat het in beslag genomen pand toe
gewezen is, niet onderworpen aan de termijn 
van drie j aar, te rekenen van de overschrij
ving, waarbinnen het onroerend goed moet 
worden verkocht. (Artt. 1569, tweede lid, 
1598, vierde lid, Ger.W.) 

11 februari 1999 183 

9. - Gedwongen tenuitvoerlegging -
Uitvoerend beslag op onroerend goed -
Beslagrechter- Beschikking tot schorsing 
van verkoop - Verzaking aan beschikking 
door schuldeiser - Gevolg. 

Uit de feitelijke omstandigheden die hij 
vaststelt, mag de rechter beslissen dat de 
notaris die met de verkoop van een besla
gen goed is belast, de verkoop verder mag 
zetten wanneer de schuldeiser die van de 
beslagrechter een beschikking heeft ver
kregen die de verkoop schorst, de uitvoe
ring van die beschikking verzaakt. (Art. 
1586 Ger.W.) 

20 mei 1999 695 

10. - Gedwongen tenuitvoerlegging
Uitvoerend derdenbeslag - Derde
beslagene - Verbod tot afgifte - Misken
ning - Gevolgen - Beslagrechter -
Beoordelingsbevoegdheid. 

Uit de bewoordingen van art. 1540, eer
ste lid, Ger.W., luidens dewelke de derde
beslagene, vanaf de ontvangst van de akte 
houdende derden-beslag, de sommen of 
zaken die het voorwerp zijn van het beslag 
niet meer uit handen mag geven, op straffe 
van gewoon schuldenaar te worden ver
klaard voor de oorzaken van het beslag, 
onverminderd schadevergoeding ten aan
zien van de partij, indien daartoe grond 
bestaat, volgt niet dat de beslagrechter 
geen beoordelingsbevoegdheid heeft om 
de derde-beslagene al of niet tot gewoon 
schuldenaar te verklaren voor de oorza
ken van het beslag. (Art. 1540, eerste lid, 
Ger.W.) 

18 juni 1999 888 

11. - Gedwongen tenuitvoerlegging -
Ontwerp van verdeling - Bezwaren -
Hoger beroep - Tabel van de verdeling 
van de gelden - Vaststelling. 
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Het hof van beroep dat uitspraak doet 
over bezwaren tegen het ontwerp van ver
deling dat door de gerechtsdeurwaarder is 
opgesteld, dient ook de tabel van de ver
deling van de gel den vast te stellen. (Art. 
1636 Ger.W.) 

3 september 1999 1029 

12. - Gedwongen tenuitvoerlegging -
Te vervallen periodieke inkomsten. 

Uitvoerend beslag kan niet worden gelegd 
voor periodieke inkomsten die op het ogen
blik van het beslag nog niet vervallen zijn. 
(Artt. 1494 Ger.W. en 1186 B.W.) 

9 december 1999 1603 

ALLERLEI 
13. - Allerlei - In beslag genomen 

goederen - Strafzaken - Vernietiging of 
wegmaking - Bestanddelen. 

Voor het vernietigen of wegmaken van 
in beslag genomen goederen in de zin van 
artikel507, eerste lid, Sw. volstaat het dat 
de goederen worden verplaatst met het 
oogmerk de uitoefening van de uit het 
beslagvoortvloeiende rechten van de schuld
eisers onmogelijk te maken. (Art. 507, 
eerste lid, Sw.) 

2 februari 1999 125 

14. - Allerlei - In beslag genomen 
goederen - Strafzaken - Vernietiging of 
wegmaking - Bestanddelen - Bedrieg
lijk opzet - Begrip. 

Voor het bestaan van het bedrieglijk 
opzet in de zin van artikel 507, eerste lid, 
Sw., waarvan de rechter het bestaan in 
feite vaststelt, is vereist dat de goederen 
onttrokken worden aan de schuldeisers 
die beslag hebben laten leggen en dat de 
ontdraging is gebeurd in het belang van 
de beslagene : hiertoe is niet vereist dat 
de beslagene eigenaar is van de ontdragen 
goederen, of een revindicatieprocedure heeft 
ingesteld. (Art. 507, eerste lid, Sw.) 

2 februari 1999 125 

BESTAANSMINIMUM 

Openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn - Samenwoonst - Ascendent -
Geschil - Arbeidsrechtbank - Bevoegd
heid - Toetsing - Omvang. 

De arbeidsrechtbank oefent een toet
sing met voile rechtsmacht uit op de beslis
sing van het openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn, genomen in toepas
singvan art. 13, § 2, K.B. 30 oktober 1974; 
mits eerbiediging van het recht van ver
dediging en binnen het kader, zoals dit 
door de partijen is bepaald, wordt alles 

wat onder de beoordelingsbevoegdheid van 
het openbaar centrum voor maatschappe
lijk welzijn valt met betrekking tot de 
toekenning, de herziening, de weigering 
en de terugbetaling door de gerechtigde 
van het bestaansminimum alsmede betref
fende de toepassing van de administra
tieve sancties, aan de controle van de 
arbeidsrechtbank onderworpen; het komt 
dan aan de rechter toe de aangevochten 
beslissing op haar wetmatigheid te toet
sen, wat hem toelaat in de beoordeling 
van de feiten te treden en uitspraak te 
doen over het recht op het bestaansmini
mum; slechts wanneer een wetsbepaling 
aan het openbaar centrum voor maatschap
pelijk welzijn een discretionaire en onaan
tastbare beoordelingsbevoegdheid toekent 
omtrent een te nemen beslissing, de rech
ter het openbaar centrum voor maatschap
pelijk welzijn zijn beoordelingsvrijheid niet 
mag ontnemen en niet in zijn plaats mag 
treden. (Art. 580, 8°, c, Ger.W.; art. 13, § 2, 
K.B. 30 oktober 1974, gew. bij K.B. 21juni 
1990.) 

27 september 1999 1168 

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN 

ALGEMEEN 

EXPLOOT 

GERECHTSBRIEF 

IN HET BUITENLAND 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen-Strafzaken- Cassatie

beroep - Betekening - Reg.dmatigheid 
-Ambtshalve onderzoek door het Hofvan , 
Cassatie. 

Het Hof van Cassatie moet ambtshalve 
onderzoeken of de voorziening van een 
partij, die tot betekening ervan gehouden 
is, deze betekening heeft verricht en of ze 
regelmatig is. (Art. 418, eerste lid, Sv.) 

27 april 1999 561 

EXPLOOT 
2. - Exploot - Afschrift - Gerechts

deurwaarder- Handteke"'-ing- Ontbre
ken- Belastingzaken- Inkomstenhelas
tingen - Voorziening voor het hof van 
beroep - Verzoekschrift - Betekening -
Gevolg. 

Het ontbreken van de handtekening van 
de gerechtsdeurwaarder op het afschrift 
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van het exploot waarmee inzake inkom
stenbelastingen de voorziening voor het 
hof van beroep wordt betekend, leidt niet 
tot nietigheid van die akte wanneer uit de 
processtukken blijkt dat de betekening 
van die voorziening van de belasting
schuldige het doel bereikt heeft dat de wet 
ermee beoogt, namelijk de wettigheid van 
de aanslag verzekeren en ervoor zorgen 
dat de Belgische Staat, minister van Finan
ciE\n, het afschrift ontvangt van het ver
zoekschrift waarmee de voorziening is inge
steld, dit door toedoen van een gerechts
deurwaarder die de datum en de overeen
stemming met het origineel waarmerkt; 
zulks is het geval wanneer het origineel 
van het exploot van de betekening aan de 
in het W.l.B. (1992) bedoelde directeur 
van de belastingen de handtekening van 
de optredende gerechtsdeurwaarder draagt. 
(Artt. 2 en 867 Ger.W.; art. 378, eerste lid, 
W.l.B. [1992].) 

14 januari 1999 50 

3.- Exploot-Belastingzaken-Inkom
stenbelastingen - Voorziening voor het 
hof van beroep - Verzoekschrift - Bete
kening - Begrip. 

Inzake inkomstenbelastingen wordt een 
voorziening voor het hof van beroep inge
steld bij wege van een verzoekschrift dat 
bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de 
bevoegde directeur van de belastingen wordt 
betekend; onder betekening in de zin van 
die bepaling wordt verstaan de afgifte van 
een afschrift van hetverzoekschrift. (Art. 
378, eerste lid, W.I.B. [1992]; artt. 2 en 32, 
P, Ger.W.) 

20 september 1999 1127 

4. - Exploot - Strafzaken - Burger
lijke rechtsvordering - Burgerlijke partij 
- Cassatieberoep - Betekening- Moda
liteiten. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de burgerlijke partij, wanneer het aan 
de partijen tegen wie het is gericht, wordt 
betekend overeenkomstig het bepaalde in 
art. 38, § 1, Ger.W., dat andere materies 
dan strafzaken regelt. (Artt. 37 en 38 
Ger.W.) 

24 november 1999 1490 

GERECHTSBRIEF 
5. - Gerechtsbrief- Verzoekschrift op 

tegenspraak - Vonnis - Hoger beroep -
Termijn - Gevolg. 

Oak al beslist de appelrechter dat een 
rechtspleging in eerste aanleg werd gevoerd 
overeenkomstig de bepalingen betreffende 
het eenzijdig verzoekschrift en heeft de 

griffier het vonnis bij gerechtsbrief ter 
kennis gebracht aan de partijen, die vrij
blijvende kennisgeving kan niet de aan
vangsdatum zijn van de termijn om van 
dat vonnis in hager beroep te komen; deze 
termijn kan slechts beginnen lopen vanaf 
de betekeningvan de beslissing. (Art. 1051 
Ger.W.) 

16 december 1999 1629 

IN RET BUITENLAND 
6. -In het buitenland - Strafzaken 

- Overeenkomst ter uitvoering van het 
Akkoord van Schengen - Toepasselijk
heid- Onherroepelijke beslissing op straf
gebied - Burgerlijke rechtsvordering -
Gedwongen tussengekomen partij - Cas
satieberoep - Betekening - Wijze. 

Als de strafrechter onherroepelijk in de 
strafzaak heeft beslist en het cassatie
beroep uitsluitend gericht is tegen de beslis
singen op de burgerlijke rechtsvordering, 
kan de betekening van de voorziening van 
de gedwongen tussengekomen partij niet 
geschieden op de wijze bepaald bij artikel 
52.1 van de Overeenkomst van 19 juni 
1990 ter uitvoering van het Akkoord van 
Schengen van 14 juni 1985, d.i. door recht
streekse toezending van de gerechtelijke 
stukken over de post. (Art. 49, aanhef en 
d, van deze Overeenkomst.) 

27 april 1999 561 

7. - In het buitenland - Strafzaken 
- Burgerlijke rechtsvordering- Gedwon
gen tussengekomen partij- Betekening
Bondsrepubliek Duitsland- Wijze- Tijd
stip. 

De in Belgie opgemaakte gerechtelijke 
en buitengerechtelijke stukken, die enkel 
betrekking hebben op de rechtsvordering 
van de gedwongen tussengekomen partij 
en die bestemd zijn voor personen die op 
het grondgebied van de Bondsrepubliek 
Duitsland verblijven, worden, om ze te 
laten betekenen, door de procureurs
generaal of door de procureurs des Konings 
rechtstreeks gezonden aan de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg (Land
gericht of Ambtsgericht) in het rechtsge
bied waarvan degene, voor wie het stuk is 
bestemd, zich bevindt; de betekening gebeurt 
pas op het ogenblik dat de voorzitter het 
aan de geadresseerde te overhandigen stuk 
ontvangt. (Art. 40, eerste lid, Ger.W. en 
art. 1, P, Overeenkomst 25 april 1959 
tussen de Belgische regering en de Rege
ring van de Bondsrepubliek Duitsland, tot 
het vergemakkelijken van de rechtsbetrek
kingen bij toepassing van het op 1 maart 
1954 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag 
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betreffende de burgerlijke rechtsvorde
ring, goedgekeurd bij de wet van 28 maart 
1954.) 

27 april 1999 561 

ALLERLEI 
8. - Allerlei - Verzet- Strafzaken -

Beklaagde in hechtenis - Akte van verzet 
- Kennisgeving - Vormen - Opsluiting 
in het buitenland - Gevolg. 

De beklaagde kan verzet doen tegen het 
veroordelend arrest door een deurwaarders
exploot aan de tegenpartij te doen beteke
nen binnen vijftien dagen na de aan hem 
in persoon gedane betekening van dat 
arrest; aileen degene die in het Koninkrijk 
opgesloten is en niet over het vereiste 
bedrag beschikt om de kosten van de 
deurwaardersakte te dekken, kan verzet 
doen tegen zijn strafrechterlijke veroorde
ling door binnen dezelfde termijn een ver
klaring af te leggen voor de bestuurder 
van de strafinrichting of diens gemach
tigde. (Art. 2 K.B. nr. 236 van 20 jan. 
1936; artt. 187 en 208 Sv.) 

6 januari 1999 4 

9. - Aller lei- Misdrijven m. b. t. geest
rijke dranken - Veroordeling bij verstek 
- Verzet - Betekening aan de vervol
gende partij- Vervolgende partij- Begrip. 

Het verzet tegen het vonnis dat strekt 
tot veroordeling wegens overtredingen, 
fraudes ofmisdrijven m.b.t. geestrijke dran
ken en het vergunningsrecht, moet bete
kend worden aan het Bestuur van Financien, 
aangezien de betekening van het O.M. 
geen uitwerking heeft. 

26 mei 1999 726 

10. - Allerlei - Strafzaken - Raad
kamer- Regeling van de rechtspleging
Bericht om te verschijnen - Kennisgeving 
aan de verdachte - Vertaling - Voor
waarden. 

De aan de beklaagde gedane toezending 
per.faxpost of bij aangetekende brief van 
het bericht om voor de raadkamer te ver
schijnen voor de regeling van de rechts
pleging is een mededeling die op verzoek 
van de griffier via de post geschiedt en 
moet bijgevolg worden beschouwd als de 
kennisgeving van een akte van rechtsple
ging in de zin van art. 38 Taalwet Gerechts
zaken; dat bericht moet derhalve, op straffe 
van nietigheid, vergezeld gaan van een 
vertaling, wanneer het gesteld is in de 
taal van een ander taalgebied dan dat 
waar het ter kennis moet worden gebracht. 
(Artt. 38 en 40 Taalwet Gerechtszaken; 
art. 127, zesde lid, Sv.; art. 32, 2°, Ger.W.) 

9 juni 1999 802 

BETICHTING VAN VALSHEID 

1. - Strafzaken- Onduidelijke vorde
ring - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 
dat zo onduidelijk is gesteld, dat niet kan 
worden uitgemaakt wat het werkelijk voor
werp ervan is. 

14 april 1999 496 

2. - Strafzaken - Valsheidsvordering 
bij tussenvordering - Bewering zonder 
invloed op de oplossing van de voorziening 
- Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is de valsheids
vordering die bij tussenvordering voor het 
Hof wordt ingediend, wanneer de bewe
ring die zij bevat, geen invloed heeft op de 
oplossing van de door die partij inge
stelde voorziening. (Art. 907, eerste lid, 
Ger.W.) 

21 september 1999 1130 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Bevoegdheid 

Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Per
soonlijke) 

Plaatselijke bevoegdheid 
Allerlei 

Geschil inzake de bevoegdheid 
Sociaal procesrecht (bijzondere regels) 
STRAFZAKEN 
Bevoegdheid 
Geschil inzake bevoegdheid 
Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere 

regels) 
TUCHTZAKEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 

BEVOEGDHEID 

Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Per
soonlijke) 

1. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid 
- Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Per
soonlijke) - Beslagrechter - Beslissing 
over de rechten der partijen. 

De beslagrechter is bevoegd om te onder
zoeken of de schuldvordering, die uit de 
uitvoerbare titel blijkt, is tenietgegaan na 
het ontstaan van de titel, geval waarin de 
tenuitvoerlegging onrechtmatig zou zijn. 
(Artt. 1395 en 1489 Ger.W.) 

15 januari 1999 55 
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2. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid 
- Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Per
soonlijke) - Vonnissen van de vrederech
ters - Partijen - Kooplieden - Geschil 
- Handelshuurovereenkomst- Verplich
tingen - Appelrechter - Bepaling. 

Een geschil tussen kooplieden over de 
verplichtingen die voortvloeien uit de tus
sen hen gesloten handelshuurover
eenkomst, behoort tot de bevoegdheid van 
de rechtbank van koophandel als appel
rechter. (Artt. 9, 577, tweede lid, en 591, 
1°, Ger.W.) 

15 februari 1999 195 

3. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid 
- Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Per
soonlijke)- Zelfstandigen- Mutualiteits
vereniging - Vrije verzekering - Ziekte
en invaliditeitsverzekering- Kleine risico' s 
- Geschillen. 

De arbeidsgerechten nemen kennis van 
geschillen betreffende de rechten en ver
plichtingen van de zelfstandigen die bij 
een mutualiteitsvereniging een vrije ver
zekering "kleine risico's" inzake ziekte- en 
invaliditeitsverzekering hebben aange
gaan. (Art. 580, 6°, a, Ger.W.) 

7 juni 1999 777 

4. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid 
- Volstrekte bevoegdheid (Materii!le. Per
soonlijke) - Beslagrechter - Inkomsten
belastingen. 

De beslagrechter die kennisneemt van 
een vordering inzake de middelen tot ten
uitvoerlegging, oordeelt of het beslag wet
tig en regelmatig is, maar mag geen uit
praak doen over de rechten van de par
tijen die vastgelegd zijn in de titel waar
van de uitvoering wordt gevraagd. (Artt. 
1395, eerste lid, en 1498 Ger.W.) 

10 juni 1999 809 

5. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid 
- Volstrekte bevoegdheid (Materii!le. Per
soonlijke) - Geschillen inzake de verplich
ting tot volstorting van aandelen. 

Geschillen in verband met de verplich
ting tot volstorting van de aandelen beho
ren tot de geschillen terzake van een 
handelsvennootschap tussen vennoten 
waarvan, krachtens art. 574, 1°, Ger.W., 
de rechtbank van koophandel kennis
neemt. (Art. 574, 1°, Ger.W., 123,5°, Vennoot
schapswet.) 

25 juni 1999 967 

Plaatselijke ~~voegdheid 

6. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid 
- Plaatselijke bevoegdheid - Vennoot
schap onder firma - Faillissement van 
een vennoot. 

De rechtbank die plaatselijk bevoegd is 
om een vennootschap onder firma failliet 
te verklaren, is tevens bevoegd om kennis 
te nemen van de vordering tot faillietver
klaring van de vennoten die onbeperkt en 
hoofdelijk aansprakelijk zijn. (Art. 440, 
tweede lid, Faillissementswet.) 

18 februari 1999 220 

7. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid - Plaatselijke bevoegdheid -
Faillietverklaring na aangifte - Woon
plaats van de koopman - Tijdstip van de 
aangifte. 

De rechter bij wie de aangifte wordt 
gedaan van het faillissement en die vast
stelt dat de koopman in zijn rechtsgebied 
zijn woonplaats heeft en op het tijdstip 
van de aangifte opgehouden heeft te beta
len, is in de regel bevoegd om de failliet
verklaring uit te spreken; om over zijn 
bevoegdheid te beslissen, is hij niet ver
plicht na te gaan of de koopman in de 
periode v66r de aangifte elders een woon
plaats had en opgehouden had te betalen 
op een ander tijdstip dan uit de aangifte 
blijkt. (Art. 631 Ger.W. zoals van toepas
sing voordat het gewijzigd werd bij art. 
115 wet 8 augustus 1997, en 442 Faillis
sementswet.) 

25 juni 1999 956 

Aller lei 

8. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid 
- Aller lei - Pensioen - Werknemers -
Rustpensioen- Onverschuldigde betaling 
- Administratieve beslissing - Mo
tivering - Bevoegdheid - Arbeids
rechtbank. 

Ret arbeidsgerecht is noch op grond 
van artikel 21, § 8, van de wet van 
13 juni 1966, noch op grond van artikel 
580, 1" en 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, noch op grond van artikel 66 van het 
koninklijk besluit van 24 oktober 1967, 
bevoegd om een beslissing tot niet
verzaking aan terugvordering van on
verschuldigd betaalde pensioenen te toet
sen aan de wet van 29 juli 1991 betref
fende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen. (Art. 21, § 8, wet 13 
juni 1966; art. 580, 1 o en 2°, Ger.W.; art. 
66 KB. 24 okt. 1967.) 

22 maart 1999 406 

GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID 

. 9. - Burgerlijke zaken- Geschil inzake 
bevoegdheid - Hof van Cassatie - Ver
wijzing na cassatie - Rechter naar wie de 
zaak is verwezen :..__ Vaststelling. 
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Buiten het geval waarin het voorwerp 
van de vordering niet tot de bevoegdheid 
van de Rechterlijke Macht be~·wort, ver
wijst elke beslissing inzake bevoegdheid 
in voorkomend geval de zaak naar de 
bevoegde rechter die zij aanwijst; die bepa
ling is evenwel niet van toepassing op het 
Rof van Cassatie, wanneer het, wegens 
schending van een bevoegdheidsregel, een 
beslissing van een ander rechtscollege dan 
van de arrondissementsrechtbank vernie
tigt. (Artt. 660, eerste lid, en 1110 Ger.W.) 
(Impliciet.) 

15 februari 1999 195 

10. - Burgerlijke zaken - Geschil in
zake bevoegdheid - Vonnis van de arron
dissementsrechtbank - Schending van 
een regel inzake bevoegdheid - Vernieti
ging - Toepasselijkheid van artikel 660 
Ger.W. 

Wanneer het Rofvan Cassatie een von
nis van de arrondissementsrechtbank ver
nietigt wegens schending van een regel 
inzake bevoegdheid verwijst het de zaak 
naar de bevoegde rechter die het aanwijst. 
(Art. 660 Ger.W.) 

25 juni 1999 967 

SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE 
REGELS) 

11. - Burgerlijke zaken- Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels)- Arbeidsrecht
bank - Geschil - Vakantiegeld - Be
diende - Grondslag. 

Ret geschil tussen de bediende en zijn 
werkgever over het recht op vakantiegeld 
is een geschil inzake arbeidsovereenkom
sten, waarvan de arbeidsrechtbank ken
nis neemt met toepassing van artikel 578, 
1 o, en niet van artikel 580, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek. (Artt. 578, 1°, en 
580, 2°, Ger.W.) 

22 februari 1999 231 

12. - Burgerlijke zaken- Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Volstrekte 
bevoegdheid- Zelfstandigen -Mutua
liteitsvereniging - Vrije verzekering -
Ziekte- en invaliditeitsverzekering-Kleine 
risico's- Geschillen. 

De arbeidsgerechten nemen kennis van 
geschillen betreffende de rechten en ver
plichtingen van de zelfstandigen die bij 
een mutualiteitsvereniging een vrije ver
zekering "kleine risico's" inzake ziekte- en 
invaliditeitsverzekering hebben aange
gaan. (Art. 580, 6°, a, Ger.W.) 

7juni 1999 777 

STRAFZAKEN 

BEVOEGDHEID 

13. - Strafzaken- Bevoegdheid- Ka
mer van inbeschuldigingstelling - Inter
nering van de voorlopig gehechte ver
dachte - Cassatieberoep - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Bevoegd
heid. 

Vanafhet cassatieberoep tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij de internering van een voorlopig 
gehechte verdachte bevolen wordt, tot het 
arrest dat over dat beroep uitspraak doet, 
kan de voorlopige invrijheidstelling op ver
zoek worden toegestaan door de kamer 
van inbeschuldigingstelling. (Art. 27, § 1, 
5°, Wet Voorlopige Rechtenis.) 

6 januari 1999 6 

14.- Strafzaken-Bevoegdheid-Po
litierechtbank- Doden, slagen en verwon
dingen ten gevolge van een verkeersonge
val - Verkeersongeval - Begrip. 

Ret begrip "verkeersongeval" heeft zowel 
betrekking op een wegverkeersongeval waar
bij voetgangers en dieren of middelen van 
vervoer te land betrokken zijn, die de 
openbare weg gebruiken, als op een der
gelijk ongeval dat zich heeft voorgedaan 
op niet-openbare terreinen die evenwel 
openstaan voor een bepaald aantal perso
nen. (Art. 138, 6°bis, Sv.; art. 5, 2°, wet 11 
juli 1994 betreffende de politierecht
banken en houdende een aantal bepalin
gen houdende de versnelling en de moder
nisering van de strafrechtspleging.) 

24 maart 1999 421 

15. - Strafzaken - Bevoegdheid -
Politierechtbank - Doden, slagen en ver
wondingen ten gevolge van een verkeerson
geval - Verkeersongeval - Begrip. 

Ret begrip "verkeersongeval" heeft zowel 
betrekking op een wegverkeersongeval waar
bij voetgangers en dieren of middelen van 
vervoer te land betrokken zijn, die de 
openbare weg gebruiken, als op een onge
val dat zich heeft voorgedaan op niet 
openbare terreinen die evenwel open
staan voor een bepaald aantal personen. 
(Art. 138, 6°bis Sv.; art. 5, 2°, wet 11 juli 
1994 betreffende de politierechtbanken en 
houdende een aantal bepalingen hou
dende de versnelling en de modernisering 
van de strafrechtpleging.) 

16juni1999 867 

16. - Strafzaken - Bevoegdheid -
Correctionele rechtbank - Plaatselijke be
voegdheid - Kamer van inbeschuldi
gingstelling - Verwijzing. 
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Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling een verdachte verwezen heeft 
naar een correctionele rechtbank die plaat
selijk niet bevoegd is, vernietigt het Hof, 
op een voorziening, het bestreden arrest 
en verwijst het de zaak naar dezelfde, 
doch anders samengestelde kamer van 
inbeschuldigingstelling. (Art. 23 Sv.) 

10 augustus 1999 1013 

GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID 

17. - Strafzaken- Geschil inzake be
voegdheid - Begrip - Onderzoeksrechter 
- Aanhangigmaking - Stellen van een 
bijkomende daad van onderzoek - Ver
zoek - Ontvankelijkheid. 

Een geschil betreffende de aanhangig
making van de zaak bij de onderzoeksrech
ter en de ontvankelijkheid van het aan 
voornoemde rechter gerichte verzoek om 
een bijkomende daad van onderzoek is 
geen geschil inzake bevoegdheid in de zin 
van art. 416, tweede lid, Sv. (Artt. 61quinquies 
en 127, vierde lid, Sv.) 

24 maart 1999 431 

18. - Strafzaken - Geschil inzake be
voegdheid - Begrip. 

Geen beslissing inzake bevoegdheid is 
de uitspraak van de kamer van de Correc
tionele Rechtbank te Brussel, die kennis 
neemt van de zaken in het Nederlands, 
dat zij onbevoegd is om kennis te nemen 
van de strafvordering wanneer volgens de 
Taalwet Gerechtszaken de rechtspleging 
in die zaak in het Frans dient te gebeuren. 
(Art. 539 Sv.) 

20 april 1999 536 

19. - Strafzaken - Geschil inzake 
be-voegdheid - Jeugdrechtbanken -
Begrip. 

Een geschil inzake bevoegdheid, in de 
zin van art. 416, tweede lid, en 539 Sv., 
bestaat alleen wanneer wordt aangevoerd 
dat een rechter zich de bevoegdheid van 
een andere rechter heeft toegeeigend, zodat 
daaruit een geschil over rechtsmacht kan 
ontstaan dat alleen door regeling van rechts
gebied kan worden beeindigd; het ant
woord op de vraag of de minderjarige voor 
de j eugdrechter in hoger beroep een excep
tie van onbevoegdheid in die zin heeft 
aangevoerd, hangt niet af van de bena
ming die hij aan zijn verweermiddel heeft 
gegeven maar van het werkelijk voorwerp 
van de betwisting. (Artt. 416, tweede lid, 
en 539 Sv.) 

9 juni 1999 801 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJ
ZONDERE REGELS) 

20. - Strafzaken- Burgerlijke rechts
vordering (bijzondere regels)- Strafrech
ter waarbij de strafuordering en de burgerlijke 
rechtsvordering aanhangig zijn - Te
lastlegging niet bewezen verklaard -
Gevolg. 

De strafrechter bij wie tegelijkertijd de 
strafvordering en de burgerlijke rechtsvor
dering aanhangig zijn, is niet bevoegd om 
uitspraak te doen over de burgerlijke rechts
vordering, wanneer hij beslist dat de telast
legging niet bewezen is. (Art. 4 VT.Sv.; 
art. 182 Sv.) 

3 maart 1999 308 0 

21. - Strafzaken- Burgerlijke rechts
vordering (bijzondere regels)- Eindbeslis
sing - Voorbehoud voor de toekomst -
Strafrechter - Rechtsmacht - Gevolg. 

De strafrechter oefent zijn rechtsmacht 
volledig uit, wanneer hij definitief uit
spraak doet over de strafvordering en over 
de rechtsvordering van de burgerlijke par
tij, ook al heeft hij aan die partij akte 
verleend van haar voorbehoud voor de 
toekomst. (Art. 4 VT.Sv.) 

1 december 1999 1537 

TUCHTZAKEN 
22. - Tuchtzaken - Bevoegdheid 

Rechterlijke tucht- Minister van Justitie 
- Beroep - Raad van State. 

Niet het Hof van Cassatie maar de 
Raad van State is bevoegd om uitspraak 
te doen over de beroepen tegen de tucht
maatregelen, die de minister van Justitie 
als bestuurlijke overheid treft t.a.v. een 
magistraat. (Artt. 608 tot 610 Ger.W.; art. 
14 Wet Raad van State.) 

3 juni 1999 769 

23. - Tuchtzaken- Gerechtsdeurwaar
der - Arrondissementskamer - Vorde
ring tot wraking - Beoordeling door 
Raad van Beroep voor Gerechtsdeur
waarders. 

Uitspraak over een vordering tot wra
king van led en van een raad van de arron
dissementskamer van gerechtsdeurwaar
ders in een tuchtrechtspleging wordt 
gedaan door de Raad van Beroep voor 
Gerechtsdeurwaarders. (Artt. 531bis en 
838 Ger.W.) 

5 november 1999 1390 

BEWIJS 
BURGERLIJKE ZAKEN 
Bewijslast. Beoordelingsvrijheid 
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Getuigen 
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BURGERLIJKE ZAKEN 
BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID 

1. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. 
Beoordelingsurijheid - Twijfel - Geuolg. 

De onzekerheid of de twijfel die blijven 
bestaan na de bewijsvoering moeten in 
aanmerking worden genom en tegen de gene 
die de bewijslast draagt. (Art. 1315 B.W.) 

17 september 1999 1119 

GESCHRIFTEN 

Bewijskracht 

2. - Burgerlijke zaken - Geschriften 
- Bewijskracht - Miskenning - Begrip. 

De bewijskracht van een akte wordt 
miskend door de rechter die aan die akte 
een uitlegging geeft die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

15 maart 1999 382 

3. - Burgerlijke zaken - Geschriften 
- Bewijskracht - Miskenning - Begrip 
- Niet algemeen uerbindend uerklaarde 
C.A.O. 

De bewijskracht van een akte, te dezen 
een niet algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst, wordt niet 
miskend door de rechter die van die akte 
een uitlegging geeft die met de bewoordin
gen ervan niet onverenigbaar is. (Art. 
1319, 1320, 1322 B.W.) 

28 juni 1999 975 

4. - Burgerlijke zaken - Geschriften 
- Bewijskracht - Miskenning - Begrip 
- Uitlegging - Niet algemeen uerbin-
dend uerklaarde C.A. 0. 

De bewijskracht van een akte, te dezen 
een niet algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst, wordt niet 
miskend door de rechter die van die akte 
een uitlegging geeft die met de bewoordin
gen ervan niet onverenigbaar is. (Art. 
1319, 1320, 1322 B.W.) 

28 juni 1999 975 

5. - Burgerlijke zaken - Geschriften 
- Bewijskracht - Miskenning - Begrip. 

De bewijskracht van een akte wordt 
miskend door de Raad van State die aan 
die akte een uitlegging geeft die met de 
bewoordingen ervan onverenigbaar is. (Artt. 
1319, 1320 en 1322 B.W.; art. 14 Wet Raad 
van State.) 

10 september 1999 1086 

GETUIGEN 

6. - Burgerlijke zaken - Getuigen -
Getuigenuerhoor - Veruallenuerklaring 
wegens foutieue passiviteit - Recht van 
uerdediging. 

De rechter miskent het recht van ver
dediging van een partij niet wanneer hij 
haar wegens foutieve passiviteit vervallen 
verklaart van het recht het bij een vroe
gere beslissing toegestaan getuigenver
hoor te houden. 

12 februari 1999 191 

7. - Burgerlijke zaken- Getuigen
Beoordelingsurijheid - Grenzen. 

De rechter oordeelt in feite of een getui
genbewijs dienstig kan worden geleverd, 
wanneer de wet dat bewijsmiddel niet 
verbiedt, mits hij het principieel recht om 
zodanig bewijs te leveren niet miskent. 
(Art. 915 Ger.W.) 

4 maart 1999 313 

8. - Burgerlijke zaken - Getuigen -
Beoordelingsurijheid. 

Wanneer de wet die bewijsvoering niet 
verbiedt, beslist de rechter in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze of een 
getuigenbewijs dienstig kan worden gele
verd, mits hij het recht van de partijen om 
zodanig bewijs te leveren, niet miskent. 
(Art. 915 Ger.W.) 

17 september 1999 1122 

VERMOEDENS 

9. - Burgerlijke zaken - Vermoedens 
- Wettelijk uermoeden - Arbeid -
Deeltijdse arbeid - Prestaties - Toezicht 
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- Werkrooster- Openbaarmaking- Werk
gever- Ontstentenis - Gevolg- Voltijdse 
arbeid - Voordeel van dat vermoeden -
Bevoegde instellingen en ambtenaren. 

Bij ontstentenis van, in de programma
wet van 22 dec. 1989 bepaalde, openbaar
makingvan de werkroosters van de deeltijdse 
werknemers, worden de werknemers ver
moed hun arbeidsprestaties voltijds te heb
ben verricht zonder dat het bewijs van het 
tegendeel kan worden aangebracht; dat 
vermoeden is evenwel ingesteld ten voor
dele van de instellingen en ambtenaren 
die bevoegd zijn om zwartwerk te voorko
men en te bestrijden en niet ten voordele 
van de werknemers. (Artt. 157 tot 159, 
170, 171, tweede lid, en 172 Programma
wet 22 dec. 1989; art. 1352, eerste lid, 
B.W.; art. llbis Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

4 oktober 1999 1206 

10. - Burgerlijke zaken - Vermoe
dens- Deskundigenonderzoek bevolen door 
een onderzoeksrechter - Niet op tegen
spraak - Bewijswaarde. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging kan niet worden afgeleid uit de omstan
digheid dat de burgerlijke rechter, onder 
de gegevens die op tegenspraak aan zijn 
oordeel zijn voorgelegd, een niet
tegensprekelijk, op bevel van een onder
zoeksrechter opgemaakt deskundigen
verslag, als vermoeden in aanmerking heeft 
genomen. (Art. 2 Ger.W.) 

24 december 1999 1668 

BEKENTENIS 

11. - Burgerlijke zaken - Bekentenis 
- Niet voortdurende erfdienstbaarheid -
Erfdienstbaarheid van overgang - Akte 
van erkenning - Begrip. 

Bij ontstentenis van een akte van erken
ning van een niet voortdurende erfdienst
baarheid, zoals een erfdienstbaarheid van 
overgang, dient het optreden van een par
tij, om als akte van erkenning te gelden, 
een bekentenis uit te maken die de wil 
impliceert het bestaan van de erfdienst
baarheid te erkennen. (Art. 695 B.W.) 

28 januari 1999 103 

12. - Burgerlijke zaken - Bekentenis 
- Draagwijdte- Materiele feiten- Rechts
feiten. 

De bekentenis kan weliswaar alleen slaan 
op de oplossing die, in rechte, aan het 
geschil moet worden gegeven, toch kan zij 
niet alleen op materiele feiten maar ook 
op rechtsfeiten slaan. (Art. 1354 B.W.) 

24juni 1999 946 

13. - Burgerlijke zaken - Bekentenis 
- Begrip - Zaken - Wet - Verbod te 
beschikken - Verbod een dading aan te 
gaan. ' 

De bekentenis, zowel de buitengerech
telijke als de gerechtelijke, kan niet slaan 
op zaken waarover de wet niet toestaat te 
beschikken en een darling aan te gaan. 
(Art. 1354 B.W.) 

18 oktober 1999 1278 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN 

14. - Strafzaken- Algemeen- Straf
vordering - Strafonderzoek -Recht om 
te zwijgen en om niet aan de eigen inver
denkingstelling mee te werken - Inlich
tingen verkregen met miskenning van het 
recht van verdediging - Wettigheid. 

Het bewijs dat is verkregen door een 
handeling die niet verenigbaar is met de 
grondregelen van de strafrechtspleging of 
met de algemene rechtsbeginselen, en meer 
bepaald met de eerbiediging van het recht 
van verdediging, waartoe het zwijgrecht 
behoort, is onwettig. 

13 januari 1999 28 

15.- Strafzaken-Algemeen-Schuld 
van beklaagde - Innerlijke overtuiging 
van de rechter. 

De feitenrechter beoordeelt de schuld 
van de beklaagde volgens zijn innerlijke 
overtuiging en hij veroordeelt hem wan
neer hij de menselijke zekerheid heeft dat 
de beklaagde schuldig is aan het hem ten 
laste gelegde feit. (Artt. 189 en 211 Sv.) 

7 december 1999 1592 

16. - Strafzaken- Algemeen- Alge
meen rechtsbeginsel - "Twijfel komt de 
beklaagde ten goede" - Draagwijdte. 

De twijfel die de beklaagde ten goede 
moet komen, is de twijfel die naar het 
oordeel van de rechter betrekking heeft op 
de schuld van de vervolgde persoon aan de 
hem ten laste gelegde feiten. 

8 december 1999 1593 

17. - Strafzaken-Algemeen-Onwet
tigheid - Gevolg. 

De onwettigheid van een bewijsmiddel 
tast slechts dan het recht van verdediging 
en op een eerlijk proces onherstelbaar 
aan, wanneer alle onderzoeksdaden door 
hun verstrengeling met het onwettige bewijs 
met dezelfde onwettigheid zijn behept en 
zowel het gerechtelijk onderzoek als de 
strafvordering bijgevolg geheel erop 
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steunen en heeft niet noodzakelijk voor 
gevolg dat aile latere onderzoeksdaden 
daardoor nietig zijn; het staat de kamer 
van inbeschuldigingstelling, die, uit
spraak doende met toepassing van de arti
kelen 136, 136bis en 235bis Wetboek van 
Strafvordering, de onwettigheid van bepaalde 
bewijzen vaststelt, in feite, mitsdien onaan
tastbaar te oordelen of en in welke mate 
deze onwettige bewijzen wei dan niet aan 
de oorsprong liggen van de andere onder
zoeksdaden of ermee zodanig verstrengeld 
zijn dat zij ermee een geheel uitmaken 
zodat het recht van verdediging en op een 
eerlijk proces onherstelbaar is aangetast. 
(Artt. 6, lid 1, E.VR.M.; 136, 136bis en 
235bis Sv.) 

14 december 1999 1614 

18.- Strafzaken-Algemeen-Kamer 
van inbeschuldigingstelling- Bewijsmid
del - Onwettigheid - Gevolg. 

Wanneer de kamer van inbeschuldiging
stelling oordeelt dat de andere bewijs
middelen niet voortvloeien uit de onwettig 
bevonden bewijzen en ermee niet verstren
geld zijn, houdt zulks geen miskenning 
van het recht van verdediging in en sluit 
zulks de mogelijkheid van een eerlijk pro
ces voor de vonnisrechter niet uit, gezien, 
eensdeels, deze andere bewijsmiddelen later 
door de vonnisrechter aan de tegenspraak 
zullen onderworpen worden en deze hun 
bewijswaarde zal beoordelen, anderdeels, 
deze rechter geen kennis zal hebben van 
de door de kamer van inbeschuldigingstelling 
onwettig bevonden bewijzen, die, met toe
passing van artikel 235bis, § 6, Wetboek 
van Strafvordering, nietig worden ver
klaard en uit het strafdossier worden ver
wijderd. (Artt. 6, lid 1, E.VR.M.; 235bis, 
§ 6, Sv.) 

14 december 1999 1614 

BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID 

19. - Strafzaken- Bewijslast. Beoor
delingsvrijheid - Algemeen - Afdoende 
vermoedens - Gegevens die op het tegen
deel wijzen. 

Wanneer de wet in strafzaken geen bij
zonder bewijsmiddel voorschrijft, beoor
deelt de feitenrechter de bewijswaarde 
van de gegevens waarop hij zijn overtui
ging grondt en waarover de partijen vrij 
tegenspraak hebben kunnen voeren, in 
feite; het staat hem o.m. vrij geen geloofte 
hechten aan bepaalde verklaringen en zijn 
overtuiging te gronden op andere, hem 
voorgelegde gegevens, die volgens hem 
afdoende vermoedens schijnen op te leve-

ren, zelfs als andere gegevens in de zaak 
op het tegendeel wijzen. (Artt. 312 en 342 
Sv.) 

21 april 1999 543 

20. - Strafzaken - Bewijslast. Beoor
delingsvrijheid - Deskundige - Tech
nisch raadsman van een der partijen -
Gevolg. 

Niets belet de rechter aan de gegevens 
van een deskundigeonderzoek en aan de 
getuigenverklaringvan de deskundige geloof 
te hechten, ook al zou blijken dat die 
deskundige na de neerlegging van zijn 
verslag, is opgetreden als technisch raads
man van een der partijen. 

7 december 1999 1583 

21. - Strafzaken - Bewijslast. Beoor
delingsvrijheid - Begrip. 

Uit de omstandigheid dat de strafrech
ter de door de beklaagde tot zijn verweer 
aangevoerde feitelijke gegevens als niet 
geloofwaardig verwerpt, kan niet worden 
afgeleid dat de rechter de bewijslast omkeert, 
noch dat hij het vermoeden van onschuld 
miskent. 

21 december 1999 1654 

GESCHRIFTEN 

Algemeen 

22. - Strafzaken- Geschriften -Alge
meen - Eigenhandig geschreven verkla
ring - Onder eed afgelegde verklaring -
Onverbrekelijke of intellectuele eenheid -
Dwang- Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter - Toepassing. 

De rechter oordeelt in feite, mitsdien 
onaantastbaar, of een door een beklaagde 
eigenhandig geschreven verklaring wei dan 
niet een onverbrekelijke of intellectuele 
eenheid uitmaakt met de vroeger of later 
door hem onder eed afgelegde verklarin
gen en niet onder dwang werd opgesteld 
en overhandigd. (Art. 6, lid 1, E.VR.M.; 
14, lid 3, g, I.VB.P.R.) 

14 december 1999 1614 

23. - Strafzaken-Geschriften-Alge
meen-Misbruik van vertrouwen-Betwiste 
overeenkomst - Bewijs - Regels van bur
gerlijk recht- Bepalingen noch van open
bare orde noch van dwingend recht -Art. 
1341 B.W. 

De strafrechter bij wie een telastlegging 
van misbruik van vertrouwen aanhangig 
is gemaakt, gedraagt zich, wanneer het 
misdrijf verband houdt met de uitvoering 
van een overeenkomst waarvan het bestaan 
ontkend of de uitlegging betwist wordt, 
naar de regels van het burgerlijk recht bij 
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zijn beslissing over het bestaan van die 
overeenkomst of de uitvoering ervan; art. 
1341 B.W. is noch van openbare orde noch 
van dwingend recht. (Artt. 15 en 16 V.T.Sv., 
491 Sw. en 1341 B.W.) 

21 december 1999 1654 

Wettelijke bewijswaarde 

24. - Strafzaken- Geschriften-Bewijs
waarde - Bloedproef- Analyse - Ken
nisgeving van de uitslagen - Verzuim -
Gevolg- Wettelijke bewijswaarde van het 
deskundigenverslag. 

De kennisgeving van de uitslagen van 
de bloedproef aan de persoon van wie 
bloed werd afgenomen, is niet voorgeschre
ven op straffe van nietigheid; wanneer die 
kennisgeving niet is geschied, verliest het 
deskundigenverslag zijn wettelijke bewijs
waarde niet, mits het recht van verdedi
ging geeerbiedigd werd. (Art. 9 K.B. 10 
juni 1959 betreffende de bloedproef met 
het oog op het bepalen van het alcoholge
halte.) 

16juni 1999 872 

Bewijskracht 

25. - Strafzaken- Geschriften-Bewijs
kracht - Miskenning - Begrip - Getui
genverklaring- Geloofwaardigheid. 

Het middel dat de bestreden beslissing 
niet verwijt dat zij heeft beslist dat de 
verklaring van een getuige een bewering 
bevat die er niet in staat of dat zij geen 
bewering bevat die er wel in staat, maar 
wel dat zij heeft beslist dat die getuigen
verklaring alle geloofwaardigheid miste 
omdat ze op een leugen berustte, bevat 
niet het verwijt dat de beslissing de bewijs
kracht van de akten miskent. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

21 april 1999 543 

26. - Strafzaken- Geschriften-Bewijs
kracht - Begrip. 

Het arrest dat aan een proces-verbaal 
van de gerechtelijke politie een uitlegging 
geeft die onverenigbaar is met de bewoor
dingen ervan, miskent de bewijskracht 
ervan. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.). 

5 mei 1999 621 

27. - Strafzaken- Geschrifien-Bewijs
kracht - Miskenning- Begrip -

Van een grief als zou de bewijskracht 
van de akten, i.e. van het proces-verbaal, 
zijn miskend, is geen sprake in het middel 
waarbij aan het vonnis niet wordt verwe
ten dat het aan die in het proces-verbaal 
vervatte verklaringen een vermelding toe
schrijft die er niet in voorkomt of aan die 
verklaringen een vermelding ontzegt die 

er wel in voorkomt, maar wel dat het aan 
die verklaringen niet de door de eiser 
gewenste betekenis geeft. (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

8 december 1999 1593 

Aller lei 

28. - Strafzaken-Geschrifien-Aller
lei - Samenstelling van de zetel - Wettig 
verhinderde magistraat- Beschikking van 
de voorzitter van het rechtscollege- Bewijs. 

Wanneer een rechter, die wettig verhin
derd is de uitspraak bij te wonen van een 
vonnis waarover hij mede heeft beraad
slaagd, op het ogenblik van de uitspraak 
door een andere rechter vervangen wordt, 
kan de aanwijzing van die andere rechter 
bewezen worden door een door de griffier 
eensluidend verklaard afschrift van de 
beschikking van de voorzitter bij het dos
sier te voegen. (Art. 779 Ger.W.) 

27 januari 1999 90 

GETUIGEN 

29. - Strafzaken - Getuigen - Thr
hoor van een getuige- Noodzaak of oppor
tuniteit- Feitenrechter- Onaantastbare 
beoordeling. 

Mits eerbiediging van het recht van 
verdediging oordeelt de bodemrechter op 
onaantastbare wijze in feite of het nood
zakelijk of opportuun is om een getuige op 
de terechtzitting te horen. (Artt. 153, 155, 
189, 190 en 211 Sv.) 

13 januari 1999 39 

30. - Strafzaken - Getuigen - Voor
lopige hechtenis- Handhaving- Ern
stige aanwijzingen van schuld- Getuigenis 
- Beoordeling. 

Noch art. 5.4 E.V.R.M., noch art. 56,§ 1, 
tweede lid, Sv., verplichten het onderzoeks
gerecht ertoe om, wanneer het, bij de 
uitspraak over de handhaving van de voor
lopige hechtenis, nagaat of er ernstige 
aanwijzingen van schuld blijven bestaan, 
elk getuigenis dat afgenomen is in ruil 
voor de invrijheidstelling van de getuige, 
uit het debat te weren. (Art. 5.4 E.V.R.M.; 
art. 56, § 1, Sv.) 

24 februari 1999 277 

31. - Strafzaken- Getuigen- Recht 
van verdediging- Bedrieglijke verstand
houding - Beoordeling door de rechter. 

Uit de omstandigheid aileen dat de feiten
rechter een getuigenverklaring verwerpt 
op grond dat ze op bedrieglijke verstand
houding berust, kan geen miskenning van 
het algemeen beginsel van het recht van 
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verdediging worden afgeleid. (Algemeen 
beginsel van het recht van verdediging.) 

21 april1999 543 

32. - Strafzaken- Getuigen- Oproe
ping- Verzoek van de beklaagde - Gren-
zen - Taak van de rechter. 

Aan de beklaagde komt geen onbe
perkte recht toe om het oproepen van 
getuigen voor het gerecht te bekomen; het 
staat de rechter te antwoorden op een 
door de beklaagde gedane verzoek om een 
getuige te horen en te oordelen of dit 
verhoor noodzakelijk is voor het achterha
len van de waarheid. 

27 april 1999 564 

33. - Strafzaken - Getuigen -Recht 
op tegenspraak. 

In principe moet, wanneer het verhoor 
van een getuige noodzakelijk is voor het 
achterhalen van de waarheid, die getuige 
ter terechtzitting worden ondervraagd ten 
einde het recht op tegenspraak te verze
keren. 

27 april 1999 564 

34. - Strafzaken - Getuigen - Ano
nieme getuige- Oproeping- Verzoek van 
de beklaagde - Afwijzing - Redenen. 

Van het ondervragen van een getuige 
ter terechtzitting, op een door de beklaagde 
gedane verzoek, kan bij uitzondering wor
den afgeweken wanneer het noodzakelijk 
is om de anonimiteit van een vertrouwens
persoon van de politie die zelf geen politie
beambte is, te bewaren ten einde hem en 
zijn familie te beschermen - wat impli
ceert dat omtrent deze persoon geen infor
matie wordt verstrekt - of om in de 
toekomst nog op hem beroep te kunnen 
doen. 

27 april 1999 564 

35. - Strafzaken - Getuigen - Ano
nieme getuige - Bewijswaarde. 

Het bewijs tegen een beklaagde mag in 
geen geval uitsluitend of in . doorslagge
vende mate stoelen op een anonieme ver
klaring. 

27 april 1999 564 

36. - Strafzaken- Getuigen- Onder
vraging tijdens het vooronderzoek- Onder
zoek ter terechtzitting - Afwezigheid van 
de getuige - Gevolg. 

Het gebruik van een getuigenis afge
legd tijdens het vooronderzoek schendt op 
zich het recht van de beklaagde op een 
eerlijk proces en op het laten ondervragen 
van getuigen niet, voor zover zijn recht 
van verdediging wordt geeerbiedigd; dit is 

het geval wanneer de beklaagde vol
doende de gelegenheid heeft gekregen om 
de getuigenis te betwisten en de getuige te 
ondervragen, hetzij op het ogenblik dat de 
getuigenis afgelegd wordt, hetzij op een 
later tijdstip; de omstandigheid dat deze 
getuige, op het ogenblik van de behande
ling van de zaak ten gronde, niet meer 
aan te treffen is en dan ook niet ter 
terechtzitting kan worden verhoord, 
levert op zich evenmin een schending op 
van het recht van verdediging en het 
vereiste van een eerlijk proces. (Art. 6.1 
en 6.3.d E.V.R.M.) 

27 april 1999 564 

37. - Strafzaken- Getuigen- Getuige 
- Verhoor- Noodzaak of opportuniteit
Beoordeling door de rechter. 

De bodemrechter oordeelt in feite ofhet 
noodzakelijk of opportuun is om een getuige 
op de terechtzitting te horen; noch de artt. 
6.1 en 6.3.d E.V.R.M., noch art. 14.1I.V.B.P.R., 
noch het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging leggen de strafrechter de 
dwingende verplichting op om een getuige 
a decharge onder eed te horen. (Artt. 6.1 
en 6.3.d E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3 I.V.B.P.R.; 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging.) 

5 mei 1999 617 

38. - Strafzaken- Getuigen- Oproe
ping- Verzoek van de beklaagde - Gren
zen - Taak van de rechter. 

Aan de beklaagde komt geen onbeperkt 
recht toe om het oproepen van getuigen 
voor het gerecht te bekomen : het staat de 
rechter te antwoorden op een door de 
beklaagde gedaan verzoek om een getuige 
te horen en te oordelen of dit verhoor 
noodzakelijk is voor het achterhalen van 
de waarheid. (Artt. 153 en 190 Sv.) 

22juni 1999 920 

39. - Strafzaken- Getuigen- Gebrek 
in de rechtspleging - Vernietigd onder
zoek - Recht van verdediging - Be
klaagde - Gebruik van de getuigenis -
Gevolg. c 

De strafrechter miskent het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging, wanneer hij de beklaagde het recht 
ontzegt om gebruik te maken van de inhoud 
van een getuigenis, die afgenomen werd 
in de loop van een onderzoek dat wegens 
een gebrek in de procedure is vernietigd, 
en die hij, tot staving van zijn verdedi
ging, wilde aanvoeren. (Algemeen begin
sel van het recht van verdediging.) 

3 november 1999 1369 



VERMOEDENS 

40. - Strafzaken- Vermoedens- Weg
verkeer - Misdrijf - Nummerplaat -
Persoonlijk karakter van de straffen -
Begrip. 

Wanneer een overtredingvan de Wegver
keerswet is vastgesteld door middel van 
een radar en de bestuurder van het voer
tuig niet is gei:dentificeerd, wordt die over
treding geacht te zijn begaan door de 
titularis van de nummerplaat van dat 
voertuig; het staat aan laatstgenoemde 
gegevens aan te brengen die zijn onschuld 
kunnen bewijzen of een redelijke twijfel 
kunnen wekken aangaande de identiteit 
van de bestuurder. (Art. 67bis Wegver
keerswet.) 

17 maart 1999 391 

41. - Strafzaken Vermoedens 
Beoordelingsvrijheid - Gegevens die op 
het tegendeel wijzen. 

Wanneer de wet in strafzaken geen bij
zonder bewijsmiddel voorschrijft, beoor
deelt de feitenrechter de bewijswaarde 
van de gegevens waarop hij zijn overtui
ging grondt en waarover de partijen vrij 
tegenspraak hebben kunnen voeren, in 
feite; het staat hem o.m. vrij geen geloofte 
hechten aan bepaalde verklaringen en zijn 
overtuiging te gronden op andere, hem 
voorgelegde gegevens, die volgens hem 
afdoende vermoedens schijnen op te leve
ren, zelfs als andere gegevens in de zaak 
op het tegendeel wijzen. (Artt. 312 en 342 
Sv.) 

21 april 1999 543 

42. - Strafzaken- Vermoedens- Weer
legbaar vermoeden - Wet tot wijziging 
van de regels inzake bewijsvoering in straf
zaken - Wegverkeerswet, artikel 67bis -
Werking in de tijd - Recht van verdedi
ging - Aantasting - Toepassing. 

Alhoewel behorend tot het formele straf
recht, is een wijzigende wettelijke bepa
ling inzake bewijsvoering in strafzaken 
waardoor het recht van verdediging wordt 
aangetast, slechts toepasselijk op feiten 
die na de inwerkingtreding van die bepa
ling zijn gepleegd. (Art. 2 Sw.; art. 67bis 
Wegverkeerswet.) · 

19 oktober 1999 1302 

43. - Strafzaken- Vermoedens -Be
oordeling door de feitenrechter. 

Wanneer, in strafzaken, de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoor
deelt de bodemrechter de bewijswaarde 
van de hem regelmatig voorgelegde gege
vens in feite; de door die rechter in aan
merking genomen feitelijke vermoedens 

48-

hoeven niet te voldoen aan de bij het B.W. 
bepaalde vereisten, aangezien de artt. 1349 
en 1353 van dat wetboek niet van toepas
sing zijn in strafzaken. 

15 december 1999 1622 

EED 

44. - Strafzaken - Eed - Onder eed 
afgelegde verklaring- Eigenhandig geschre
ven verklaring - Onverbrekelijke of intel
lectuele eenheid-Dwang- Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter - Toe
passing. 

De rechter oordeelt in feite, mitsdien 
onaantastbaar, of een door een beklaagde 
eigenhandig geschreven verklaring wel dan 
niet een onverbrekelijke of intellectuele 
eenheid uitmaakt met de vroeger of later 
door hem onder eed afgelegde verklarin
gen en niet onder dwang werd opgesteld 
en overhandigd. (Art. 6, lid 1, E.V.R.M.; 
14, lid 3, g, I.V.B.P.R.) 

14 december 1999 1614 

BEWIJSVOERING 

45. - Strafzaken - Bewijsvoering -
Bewijsregels in burgerlijke en handelsza
ken. 

De bewijsregels in burgerlijke en han
delszaken zijn in beginsel niet van toepas
sing in strafzaken. 

5 januari 1999 2 

ALLERLEI 

46. - Strafzaken - Allerlei - Uit het 
debat geweerde stukken - Lot. 

Wanneer het vonnisgerecht stukken uit 
het debat weert en verklaart zijn beslis
sing te gronden op gegevens die er geen 
verband mee houden, mogen die stukken 
zelf in het dossier van de rechtspleging 
blijven. 

20 januari 1999 65 

47. - Strafzaken- Allerlei- Artike
len 12.3.1 en 12.3.2 Wegverkeersreglement. 

Het bewijs van de niet-nakoming van de 
verplichting om voorrang te verlenen aan 
de van rechts komende bestuurder, die 
aan de bestuurder is opgelegd bij art. 
12. 3.1 Wegverkeersreglement, en het bewijs 
van de niet-nakoming van de verplichting 
om voorrang te verlenen aan de andere 
bestuurders, die bij art. 12.3.2 van het
zelfde reglement is opgelegd aan de bestuur
der die opnieuw zijn voertuig in beweging 
brengt, zijn aan dezelfde regels onderwor
pen. 

27 januari 1999 93 
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BELASTINGZAKEN 

GESCHRIFTEN 

Algemeen 

48. - Belastingzaken- Geschriften
Algemeen - Wettelijke bewijswaarde -
Begrip. 

De wettelijke bewijswaarde van een akte 
is de mate waarin een akte volgens de wet 
bewijs oplevert en waardoor de rechter 
gebonden is. (Artt. 1319, 1320, 1321 en 
1322 B.W.) (Impliciet.) 

21juni 1999 899 

VERMOEDENS 

49. - Belastingzaken- Vermoedens
Feitelijke vermoedens - Toetsing door het 
Hof 

In de gevallen waarin het bewijs door 
vermoedens wettelijk is toegelaten, beoor
deelt de rechter de bewijswaarde van de 
vermoedens waarop hij zich baseert; het 
Hof gaat slechts na of de rechter het 
begrip feitelijk vermoeden niet heeft mis
kend en meer bepaald of hij uit de door 
hem vastgestelde feiten geen gevolgtrek
kingen heeft gemaakt die op grond van die 
feiten geenszins kunnen worden verant
woord. (Art. 1353 B.W.) 

28 januari 1999 105 

50. - Belastingzaken- Vermoedens
Feitelijk vermoeden - Begrip. 

Hoewel de rechter onaantastbaar het 
bestaan vaststelt van de feiten waarop hij 
steunt en de gevolgtrekkingen, die hij 
daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn 
oordeel en beleid worden overgelaten, mag 
hij het rechtsbegrip feitelijk vermoeden, 
dat aan het toezicht van het Hofis onder
worpen, niet miskennen door uit de door 
hem vastgestelde feiten gevolgtrekkingen 
af te leiden die, op grond van die feiten, 
voor geen enkele verantwoording vatbaar 
zijn. (Artt. 1349 en 1353 B.W. en art. 59 
W.B.T.W.) 

5 maart 1999 319 

51. - Belastingzaken- Vermoedens
Loutere aanvoering van een feit. 

De rechter kan in de regel het bestaan 
van een feit niet afleiden uit de loutere 
aanvoering van een feit door een partij die 
in het geding is. (Artt. 1349 en 1353 B.W. 
en art. 59 W.B.T.W.) 

5 maart 1999 319 

1UCHTZAKEN 

BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID 

52. - Tuchtzaken - Bewijslast. Be
oordelingsvrijheid- Gerechtelijk Wetboek 
- Toepassing. 

De regel van het Ger.W. dat de partij het 
bewijs moet leveren van de feiten die zij 
aanvoert, geldt in de burgerlijke rechts
pleging maar niet in straf- en tuchtzaken. 
(Art. 870 Ger.W.) 

24 september 1999 1158 

BLOEDPROEF 
Analyse - Kennisgeving van de uitsla

gen - Verzuim - Gevolg - Wettelijke 
bewijswaarde van het deskundigen
verslag. 

De kennisgeving van de uitslagen van 
de bloedproef aan de persoon van wie 
bloed werd afgenomen, is niet voorgeschre
ven op straffe van nietigheid; wanneer die 
kennisgeving niet is geschied, verliest het 
deskundigenverslag zijn wettelijke bewijs
waarde niet, mits het recht van verdedi
ging geeerbiedigd werd. (Art. 9 K.B. 10 
juni 1959 betreffende de bloedproef met 
het oog op het bepalen van het alcoholge
halte.) 

16 juni 1999 872 

BOEKHOUDRECHT 
Wanbedrijven - Moree[ bestanddeel. 
De in de Vennootschappenwet en in de 

wet m.b.t. de boekhouding bepaalde wan
bedrijven zijn geen louter materiele mis
drijven, die los van elk moreel bestanddeel 
zouden bestaan. (Artt. 200 tot 211 Ven
nootschappenwet; art. 17 wet 17 juli 1975 
met betrekking tot de boekhouding en de 
jaarrekeningen.) 

15 december 1999 1622 

BORGTOCHT 
1. - Borg - Gehoudenheid - Slui

ting van ondernemingen- Sluitingsfonds 
- Betaling aanvullende brugpensioen
vergoeding- Indeplaatsstelling in de reck
ten van werknemers - Indeplaatsstelling 
tegenover de borg van de werkgever. 

Hoewel het Sluitingsfonds ingevolge een 
eigen bij de wet opgelegde verplichting de 
aan de werknemers verschuldigde aanvul
lendebrugpensioenvergoedingen betaalt, 
draagt de in artikel 8 van de Sluitings
fondswet van 30 juni 1967 bepaalde inde
plaatsstelling de schuldvordering van de 
werknemer met al haar bestanddelen en 
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toebehoren aan het Sluitingsfonds over, 
daarin begrepen de rechten en vorderin
gen die de werknemer kan doen gelden 
ten aanzien van wie zich voor de werkge
ver borg heeft gesteld voor aanvullende 
brugpensioenvergoedingen. (Artt. 1 en 2 
wet 12 mei 1975; art. 8, B, 3°, K.B. 4 juli 
1975, art. 8 Sluitingsfondswet.) 

14 juni 1999 819 

2. - Borgstelling door verscheidene per
sonen -Borg die betaald heeft - Verhaal 
op de andere borgen - Borgen al dan niet 
op gelijke wijze verbonden- Omvang van 
de bijdrageplicht. 

Wanneer verscheidene personen zich heb
ben borg gesteld voor dezelfde schulde
naar en voor dezelfde schuld, heeft de 
borg die betaald heeft, verhaal op de ove
rige borgen, ieder voor zijn aandeel; wan
neer de borgen zich op gelijke wijze hebben 
verbonden is de bijdrageplicht gelijk, behou
dens afwijkende overeenkomst; wanneer 
de borgen de hoofdschuld in verschillende 
mate waarborgen is de bijdrageplicht afhan
kelijk van de gehoudenheid van iedere 
borg. (Art. 2033 B.W.) 

18 november 1999 1457 

BRIEVEN 

Briefgeheim - Bescherming - Draag
wijdte - Postpakket- Verzending- Pri
vate firma. 

De bescherming van het briefgeheim 
strekt zich niet uit tot een postpakket 
enkel doordat het ter verzending onder 
gesloten omslag of verpakking aan een 
private firma wordt aangeboden met ver
melding van afzender en bestemmeling. 
(Art. 29 Gw. [1994].) 

27 juli 1999 1008 

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE 
RECHTEN 
1. - Recht van verdediging - Douane 

en accijnzen - Burgerlijke rechtsvorde
ring tot betaling van ontdoken rechten -
Strafonderzoek - Recht om te zwijgen en 
om niet aan de eigen inverdenkingstelling 
mee te werken - Inlichtingen verkregen 
met miskenning van het recht van verde
diging - Gevolg. 

Voor de rechtsvordering tot invordering 
van de ontdoken rechten mag het bestuur 
geen voordeel halen uit inlichtingen die, 
naar aanleiding van een onderzoek dat tot 
strafvervolgingen geleid heeft, zijn verkre
gen met miskenning van het recht van 
verdediging, en meer bepaald van het 
recht om te zwijgen en om niet mee te 

werken aan de eigen inverdenkingstelling. 
(Artt. 6.1, 6.2 en 10 E.V.R.M.; art. 14.3, g, 
I.V.B.P.R.) 

13 januari 1999 28 

2. - Geschil over burgerlijke rechten 
- Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht 
- Grondwet (1994) - Artikel 144 -
Draagwijdte. 

De rechtbanken nemen kennis van de 
door een partij ingestelde vorderingen, die 
gegrond zijn op een precieze juridische 
verplichting, welke door een regel van het 
objectief recht rechtstreeks aan een derde 
wordt opgelegd en bij wier uitvoering eiser 
een eigen belang heeft. (Art. 144 Gw. 
1994.) 

31 mei 1999 743 

3. - Recht van verdediging- Strafza
ken - Onderzoek in strafzaken- Vooron
derzoek - Advocaat - Recht op bijstand 
- Draagwijdte. 

Ret recht van eeni~i).er zich, bij het 
bepalen van de gegrondheid van een tegen 
hem ingestelde strafvordering, te ver
staan met een door hemzelf gekozen raads
man, de bijstand te hebben van een raadsman 
naar eigen keuze en rechtsbijstand toege
wezen te krijgen, indien het belang van de 
rechtspraak dit eist, bepaald bij artikel 
14, lid 3, bend, I.V.B.P.R. en het recht van 
eenieder zichzelf te verdedigen of de bij
stand te hebben van een raadsman naar 
zijn keuze of, indien hij niet over vol
doende middelen beschikt, om een raads
man te bekostigen, kosteloos door een 
toegevoegd advocaat te kunnen worden 
bijgestaan, bepaald bij artikel 6, lid 3, c, 
E.V.R.M., zijn van toepassing voor de rech
ter die moet oordelen over de gegrondheid 
van die strafvordering. Ret middel dat 
ervan uitgaat dat deze bepalingen even
eens van toepassing zijn wanneer een 
persoon tijdens een vooronderzoek wordt 
verhoord, faalt naar recht. (Art. 6, lid 3, c, 
E.V.R.M.; 14, lid 3, b end, I.V.B.P.R.) 

14 december 1999 1614 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

1. - Voorwerp - W.A.M.-verzekering 
- Burgerlijke rechtsvordering van de 
getroffene- Verzekeraar van de beklaagde 
- Strafrechter. 

Wanneer de getroffene van een verkeers
ongeval een burgerlijke rechtsvordering 
tegen de verzekeraar van de beklaagde 
voor het strafgerecht brengt, beoogt hij 
daarmee de vergoeding van de schade die 
hij ten gevolge van het misdrijf van de 
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beklaagde heeft geleden. (Art. 1382 B.W.; 
artt. 3 en 4 V.T.Sv.; artt. 12 en 29bis 
W.A.M.-wet.) 

3 maart 1999 308 

2. - Strafrechter - Telastlegging niet 
bewezen verklaard- Bevoegdheid- Voor
waarden. 

De strafrechter bij wie tegelijkertijd de 
strafVordering en de burgerlijke rechtsvor
dering aanhangig zijn, is niet bevoegd om 
uitspraak te doen over de burgerlijke rechts
vordering, wanneer hij beslist dat de telast
legging niet bewezen is. (Art. 4 V.T.Sv.; 
art. 182 Sv.) 

3 maart 1999 308 

3. - Aan een burgerlijke partij toege
kende schadevergoeding - Voorwaarden. 

De strafrechter kan aan een burgerlijke 
partij slechts schadevergoeding toeken
nen, indien hij vaststelt dat de schade 
voortvloeit uit een als misdrijf omschre
ven feit dat hij bewezen verklaart. (Artt. 3 
en 4 V.T.Sv.) 

3 maart 1999 308 

4.- NationaleMaatschappijderBelgische 
Spoorwegen-Reiziger zonder geldig vervoer
bewijs - Aanrekenen van een forfaitaire 
vergoeding - Strafrechter - Bevoegd
heid. 

Wanneer de N.M.B.S., overeenkomstig 
het "Algemeen Reglement toepasselijk op 
de reizigers en de personen aanwezig in 
de instellingen van de spoorweg", gemach
tigd is om, op grand van een als misdrijf 
gekwalificeerde wanprestatie, aan reizi
gers of personen aanwezig in haar instel
lingen de forfaitaire vergoeding aan te 
rekenen die bepaald is in het regelmatig 
bekendgemaakteAlgemeen Reglement, kan 
zij deze vergoeding voor de strafrechter 
vorderen. (Art. 13 wet 25 aug. 1891.) · 

20 april 1999 532 

5. - Inkomstenbelastingen - Bedrog 
- Rechtsvordering- Inkohiering- Ter
mijnen van openbare orde - Verstreken 
termijnen - Burgerlijke rechtsvordering 
- Belgische Staat- Bestuur van de directe 
belastingen - Gevolg. 

De bepalingen van het W.I.B. die de 
aanslagtermijnen verlengen in geval van 
bedrog en in geval van een rechtsvorde
ring tegen de belastingplichtige of een 
derde, beletten de Staat, na het verstrij
ken van die termijnen van openbare orde, 
een rechtsvordering voor het strafgerecht 
in te stellen om de persoon, die de wette
lijke voorwaarden voor het verschuldigd 
zijn van de belasting vervult, te doen 
veroordelen tot betaling ervan, zelfs niet 

ten titel van herstel van schade t.g.v. 
niet-inkohiering binnen de wettelijke ter
mijn. (Artt. 354 en 358 W.I.B. 1992; artt. 
1382 en 1383 B.W.; artt. 3 en 4 V.T.Sv.) 

8 september 1999 1042 

6. - Inkomstenbelastingen - Belgische 
Staat - Bestuur van de directe belastin
gen- Inkohiering- Termijnen van open
bare orde- Verstreken termijnen - Oorza
kelijk verband tussen fouten schade -
Tussenkomst van een eigen rechtsgrond
Gevolg. 

De schade die de Staat geleden heeft 
omdat een belasting niet binnen de bij het 
W.I.B. voorgeschreven termijnen van open
bare orde is ingekohierd, vindt het verval 
t.g.v. het verstrijken van voornoemde ter
mijnen een eigen rechtsgrond die elk oor
zakelijk verband verbreekt tussen die schade 
en het misdrijf of het oneigenlijk misdrijf 
dat werd gepleegd door hetzij de persoon 
die de voorwaarden voor het verschuldigd 
zijn van de belasting vervult, hetzij door 
een derde die volgens de Staat voor het 
niet inkohieren van de belasting binnen 
de voormelde termijnen aansprakelijk is. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.; artt. 354 en 358 
W.I.B. 1992.) 

8 september 1999 1042 

. 7 . .:.._ Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid- Ontdoken bijdragen - Bijzondere 
herstelwijze - Verjaring - Gevolg. 

Art. 35, eerste lid, Sociale-Zekerheids
wet Werknemers 1969 legt een bijzondere 
herstelwijze op in het algemeen belang 
van de financiering van de sociale zeker
heid, die afwijkt van het gemeen recht en 
die uitsluit dat de strafrechter, na de 
werkgever, zijn aangestelden of lastheb
bers te hebben veroordeeld wegens over
treding van de bepalingen van voornoemde 
wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan, 
hen kan veroordelen tot schadevergoe
ding, die berekend wordt op grand van de 
ontdoken bijdragen, bijdrageopslagen en 
verwijlinteresten; de verjaarde bijdragen 
die door de werkgever aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid verschuldigd zijn, 
kunnen niet worden ingevorderd d.m.v. 
een veroordeling tot schadevergoeding, die 
berekend wordt op grand van het bedrag 
van die vervallen bijdragen, ook niet na 
een strafrechtelijke veroordeling wegens 
andere dan de door voornoemde Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969 bestrafte 
misdrijven. (Artt. 35 en 42 Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969; artt. 1382 
en 1383 B.W.; artt. 3 en 4 V.T.Sv.) 

8 september 1999 1042 



-52 

8. - Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid - Bijdragen - Verjaring - Oorza
kelijk verband tussen {out en schade -
Tussenkomst van een eigen rechtsgrond
Gevolg. 

De schade die de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid geleden heeft omdat de werk
gever niet meer kan worden veroordeeld 
tot betaling van bijdragen wegens het 
verstrijken van de bij art. 42, Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969 bepaalde 
termijn, vindt een eigen rechtsgrond in de 
bij de artt. 35 en 42 van voornoemde wet 
voorgeschreven en van het gemeen recht 
afwijkende regeling, waardoor elk oorza
kelijk verband verbroken wordt tussen de 
schade en de strafrechtelijke fout van de 
aangestelde van de werkgever, wiens han
delingen de Rijksdienst belet hebben de 
bijdragen v66r het verstrijken van de ver
jaring te vorderen. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.; artt. 35 en 42 Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969.) 

8 september 1999 1042 

9. - Burgerlijke-partijstelling voor de 
onderzoeksrechter - Als misdaad of wan
bedrijf gekwalificeerd feit- Ontvankelijk
heid. 

De burgerlijke-partijstellingvoor de onder
zoeksrechter is slechts ontvankelijk indien 
de aangeklaagde feiten, waarvoor de bur
gerlijke partij op aannemelijke wijze beweert 
benadeeld te zijn en waarvoor de Belgische 
hoven en rechtbanken bevoegd moeten 
zijn, niet reeds door een eerdere gerechte
lijke beslissing werden beoordeeld en beant
woorden aan een door de wet als misdaad 
ofwanbedrijf gekwalificeerd misdrijf, zon
der dat het hiertoe volstaat ze een straf
rechtelijke kwalificatie te geven. (Art. 63 
Sv.) 

21 september 1999 1145 

10. - Burgerlijke partij- Burgerlijke
partijstelling voor de onderzoeksrechter
Als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd 
feit - Ontvankelijkheid. 

De burgerlijke-partijstellingvoor de onder
zoeksrechter is slechts ontvankelijk indien 
de aangeklaagde feiten, waarvoor de bur
gerlijke partij op aannemelijke wijze beweert 
benadeeld te zijn en waarvoor de Belgische 
hoven en rechtbanken bevoegd moeten 
zijn, niet reeds door een eerdere gerechte
lijke beslissing werden beoordeeld en beant
woorden aan een door de wet als misdaad 
of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf, zon
der dat het hiertoe volstaat ze een straf
rechtelijke kwalificatie te geven. (Art. 63 
Sv.) 

21 september 1999 1145 

11. - Burgerlijke partij die niet woont 
in gerechtelijk arrondissement waar het 
onderzoek wordt gedaan - Verplichting 
aldaar woonplaats te kiezen - Termijn 
van hager beroep tegen beschikking raad
kamer - Gevolgen. 

Gegrond is het middel gericht tegen de 
beslissingvan de kamervan inbeschuldiging
stelling, in zoverre wordt geoordeeld dat 
de termijn van 24 uren vanaf de beschik
king van de raadkamer om hoger beroep 
aan te tekenen voor de burgerlijke partij 
die niet woont en geen woonplaats heeft 
gekozen in het gerechtelijk arrondisse
ment waar het onderzoek wordt gedaan, 
niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 
Gw. en dat het hoger beroep (verzet) inge
steld door de burgerlijke partij buiten 
voornoemde termijn van 24 uren tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de 
buitenvervolgingstelling wordt bevolen, 
laattijdig is. (Art. 68 (oud) en 135 (oud) 
Sv.) 

26 oktober 1999 1340 

12. - Strafgerecht - Bevoegdheid -
Grenzen. 

Ret strafgerecht is slechts bevoegd om 
kennis te nemen van een rechtsvordering 
tot schadevergoeding, wanneer die vorde
ring gegrond is op het vervolgde misdrijf. 
(Artt. 3 en 4 V.T.Sv.) 

17 november 1999 1448 

c 
CASSATIE 

ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANS
REDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET 
CASSATIEGEDING. 

BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
Algemeen 
Ambtshalve voorgedragen middelen 
Kamers. Verenigde kamers. Voltallige zit-

ting. Algemene vergadering 
Aller lei 
VORDERINGENTOTVERNIETIGING. CASSA

TIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE 
WET 

ARRESTEN. VORM 
Rechtspleging. Voeging 
VERNIETIGING. OMVANG 
Burgerlijke zaken 



Strafzaken 
StrafVordering 

Beklaagde en verdachte 
Burgerrechtelijk aansprakelijke 

Burgerlijke rechtsvordering 
Beklaagde 
Burgerlijke partij 
Tussenkomende partij 

ALLERLEI 

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

1. - Algemeen. Opdracht en bestaans
reden van het Hof Aard van het Cassatie
geding- Algemeen- Strafzaken- Bepa
ling van de rechtsdag - Bekendmaking. 

De rechtsdag (van de zaken, die bij het 
Hof aanhangig worden gemaakt door een 
voorziening in strafzaken) wordt, zonder 
verdere verwittiging, aangetekend op de 
tabel van de bij het Rof aanhangige zaken 
minstens vijftien dagen v66r de dag van 
de zitting waarop de zaak zal worden 
opgeroepen; die tabel wordt op de gri:ffie 
en in de gerechtszaal aangeplakt; de wet 
bepaalt geen andere wijze van kennisge
ving. (Art. 420ter Sv.) 

29 juni 1999 991 

2. - Algemeen. Opdracht en bestaans
reden van het Hof Aard van het Cassatie
geding - Gevolg - Wetten. Decreten. Or
donnanties. Besluiten - Werking in de 
tijd - Burgerlijke zaken - Wet op de 
bevoegdheid - Hangend rechtsgeding -
Begrip. 

In de regel volgens welke de wetten op 
de bevoegdheid, onder de gestelde voor
waarden, van toepassing zijn op de hangen
de rechtsgedingen, wordt onder "hangende 
rechtsgedingen" verstaan de rechtsgedin
gen waarover nog uitspraak moet worden 
gedaan bij de inwerkingtreding van de 
nieuwe bepalingen; het cassatieberoep heeft 
niet tot gevolg dat het geding, dat beein
digd is door het arrest over de zaak zelf, 
hangende blijft; dat geding wordt slechts 
hervat als de beslissing wordt vernietigd 
en binnen de perken van de vernietiging. 
(Artt. 3, 1073 en 1080 Ger.W.) (Impliciet.) 

18 oktober 1999 1280 

BEVOEGDHEID VAN HET HOF 

ALGEMEEN 

3. - Bevoegdheid van het Hof- Alge
meen - Roekeloze voorziening - Tegen
vordering - Schadevergoeding. 

Ret Rof dat kennisneemt van een tegen
vordering die gegrond is op het roekeloos 
karakter van een cassatieberoep kan eiser 
veroordelen tot schadevergoeding. 

25 januari 1999 82 

4. - Bevoegdheid van het Hof- Alge
meen - Burgerlijke zaken - Verschrij
ving in de bestreden beslissing-Bevoegdheid 
van het Hof om die {out te verbeteren. 

Het Hof is bij de beoordeling van een 
cassatiemiddel bevoegd tot het verbeteren 
van een in de bestreden beslissing gemaakte 
verschrijving die overduidelijk uit de pro
cesstukken blijkt. 

22 maart 1999 411 

5. - Bevoegdheid van het Hof- Alge
meen - Burgerlijke zaken - Arrest van 
het hof- Feitelijke vergissing - Verbete
ring. 

Ret verzoek dat ertoe strekt een arrest 
van het Rof te verbeteren, wordt verwor
pen wanneer uit geen enkel gegeven blijkt 
dat het Rof een feitelijke vergissing zou 
hebben begaan. (Art. 794 Ger.W.) 

30 april 1999 597 

6. - Bevoegdheid van het Hof- Alge
meen- Verhaal op'de rechter-Afwijzing 
- Verzet - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het verzet tegen 
een arrest van het Rof van Cassatie dat 
een verzoek tot verhaal op de rechter 
afwijst. (Artt. 140 e.v. Ger.W.) 

7 mei 1999 627 

7.- Bevoegdheid van het Hof-Alge
meen - Aansprakelijkheid uit overeen
komst- Oorzakelijk verband-Beoordeling 
door de rechter - Wettigheid - Toetsing 
van het Hof 

De rechter stelt op onaantastbare wijze 
de feiten vast waaruit hij het al dan niet 
bestaan van een oorzakelijk verband tus
sen schuld en schade afleidt; het Roftoetst 
evenwel of de rechter die beslissing wettig 
heeft kunnen gronden op zijn vaststellin
gen. 

21 mei 1999 713 

8. - Bevoegdheid van het Hof- Alge
meen - Wraking - Lid van de raad van 
beroep van de Orde van Architecten. 

Ret Rof van Cassatie is bevoegd om 
kennis te nemen van een verzoek tot wra
king van een lid van de raad van beroep 
van de Orde van Architecten. (Art. 838 
Ger.W., zoals gewijzigd bij art. 7 wet 12 
maart 1998.) 

21 mei 1999 714 
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9. - Bevoegdheid van het Hof- Alge
meen ~ Burgerlijke zaken - Arbeidson
geval - Weg naar en van het werk -
Begrip - Normaal traject - Onderbre
king - Beoordeling door de feitenrechter 
- Toetsing van het Hof van Cassatie. 

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na 
te gaan of de bodemrechter uit de door 
hem vastgestelde feiten wettig heeft kun
nen afleiden dat de werknemer een nor
maal traject had afgelegd. 

4 oktober 1999 1210 

10. - Bevoegdheid van het Hof- Alge
meen - Cassatieberoep van de procureur
generaal bij het hof van beroep-Verwerping 
- Ambtshalve regeling van rechtsgebied. 

Het Hof van Cassatie dat een cassatie
beroep verwerpt, is bevoegd om ambts
halve te beslissen tot regeling van rechtsge
bied, wanneer het de stand van de rechts
pleging in aanmerking heeft kunnen nemen. 

20 oktober 1999 1309 

11. - Bevoegdheid van het Hof- Alge
meen-Aansprakelijkheid buiten overeen
komst - Oorzaak - Beoordeling door de 
rechter - Oorzakelijk verband - Wettig
heid - Toezicht door het Hof 

Hoewel de rechter op onaantastbare wijze 
de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat 
er geen oorzakelijk verband bestaat tus
sen de fout en de schade, gaat het Hof 
evenwel na of de rechter uit die vaststel
lingen die beslissing wettig heeft kunnen 
afleiden. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

24 november 1999 1489 

AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDE
LEN 

12. - Bevoegdheid van het Hof-Ambts
halve voorgedragen middelen - Voorlo
pige hechtenis - Invrijheidstelling onder 
voorwaarden - Borgsom - Toewijzing 
aan de Staat - Arrest van het hof van 
beroep - Cassatieberoep - Cassatie
beroep van de beklaagde - Ambtshalve 
voorgedragen middelen- Bevoegdheid van 
het Hof 

Wanneer een beklaagde cassatieberoep 
instelt tegen het arrest van het hof van 
beroep tot toewijzing aan de Staat van de 
door hem bij zijn invrijheidstelling gestorte 
borgsom, kan het Hof ambtshalve midde
len voordragen. (Impliciet.) 

3 maart 1999 311 

13. - Bevoegdheid van het Hof-Ambts
halve voorgedragen middelen - Interna
tionale rechtshulp in strafzaken-Rogatoire 
commissie uitgevoerd in Belgie- Inbeslag
neming - Overdracht van in beslag gena
men voorwerpen - Goedkeuring door de 

raadkamer- Rechtsvordering van de derde 
houder van het voorwerp- Beslissing van 
de raadkamer - Hoger beroep van de 
derde houder - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep 
- Controle door het Hof- Beperking. 

Wanneer in uitvoering van een roga
toire commissie, uitgaande van een Neder
landse rechterlijke autoriteit, in Belgie 
een voorwerp is in beslag genomen, en de 
raadkamer van de plaats waar de huiszoe
king en inbeslagneming hebben plaatsge
vonden, de overdracht heeft goedgekeurd, 
en de derde, die houder was van het 
voorwerp, cassatieberoep heeft ingesteld 
tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet 
over zijn hoger beroep tegen de beschik
king van de raadkamer die de bezwaren 
verwerpt die hij heeft doen gelden tegen 
de beschikking van dezelfde raadkamer, 
houdende goedkeuring van de overdracht, 
onderzoekt het Hof niet of er een grond 
aanwezig is waarop het bestreden arrest 
ambtshalve zou behoren te worden vernie
tigd. (Impliciet.) (Artt. 417 en 422 Sv.) 

20 april 1999 538 

14. - Bevoegdheid van het Hof-Ambts
halve voorgedragen middelen - Strafza
ken - Burgerlijke rechtsvordering -
Cassatieberoep - Betekening- Regelma
tigheid- Ontvankelijkheid. 

Het Hofvan Cassatie moet ambtshalve 
onderzoeken of de voorziening van een 
partij, die tot betekening ervan gehouden 
is, deze betekening heeft verricht en of ze 
regelmatig is. (Art. 418, eerste lid, Sv.) 

27 april 1999 561 

KAMERS. VERENIGDE KAMERS. VOLTAL
LIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADE
RING 

15. - Bevoegdheid van het Hof- Ka
mers. Verenigde kamers. Voltallige zitting. 
Algemene vergadering - Verenigde ka
mers - Belastingzaken - Inkomstenbe
lastingen. 

Het middel dat wordt aangevoerd tot 
staving van een voorziening tegen een 
beslissing op verwijzing na cassatie, wordt 
getoetst door de verenigde kamers van het 
Hof, wanneer die beslissing onverenig
baar is met het cassatiearrest en het mid
del dezelfde strekking heeft als het middel 
dat door dat arrest werd aangenomen. 
(Artt. 2 en 1119 Ger.W.) (Impliciet.) 

18 januari 1999 59 

16. - Bevoegdheid van het Hof- Ka
mers. Verenigde kamers. Voltallige zitting. 
Algemene vergadering- Verenigde kamers 
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- Strafzaken- Strafvordering- Beschul
digde minister - Rechterlijke Macht -
Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het 
Hof- Rechtsmiddelen - Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
ais hoogste orgaan van de Rechterlijke 
Macht, de bevoegdheid willen verienen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verleend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoais het dat m.b.t. de 
besiissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1523 

17. - Bevoegdheid van het Hof- Ka
mers. Verenigde kamers. Voltallige zitting. 
Algemene vergadering- Verenigde kamers 
- Strafzaken- Strafvordering- Beschul
digde minister - Rechterlijke Macht -
Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het 
Hof- Rechtsmiddelen - Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
ais hoogste orgaan van de Rechterlijke 
Macht, de bevoegdheid willen verlenen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verieend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoais het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1527 

18. - Bevoegdheid van het Hof- Ka
mers. Verenigde kamers. Voltallige zitting. 
Algemene vergadering- Verenigde kamers 
- Strafzaken- Strafvordering- Beschul
digde minister - Rechterlijke Macht -
Hoogste orgaan- Bevoegdheden van het 
Hof- Rechtsmiddelen - Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
ais hoogste orgaan van de Rechterlijke 
Macht, de bevoegdheid willen verienen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verleend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoais het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1530 

19. - Bevoegdheid van het Hof- Ka
mers. Verenigde kamers. Voltallige zitting. 
Algemene vergadering- Verenigde kamers 

- Strafzaken- Strafvordering-Beschul
digde minister - Rechterlijke Macht -
Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het 
Hof- Rechtsmiddelen - Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
ais hoogste orgaan van de Rechteriijke 
Macht, de bevoegdheid willen verienen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verieend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoais het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1531 

20. - Bevoegdheid van het Hof- Ka
mers: Verenigde kamers. Voltallige zitting. 
Algemene vergadering- Verenigde kamers 
- Strafzaken- Strafvordering- Beschul
digde minister - Rechterlijke Macht -
Hoogste orgaan- Bevoegdheden van het 
Hof- Rechtsmiddelen - Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
ais hoogste orgaan van de Rechteriijke 
Macht, de bevoegdheid willen verlenen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verieend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoais het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1532 

ALLERLEI 

21.- BevoegdheidvanhetHof-Aller
lei - Regeling van rechtsgebied -. Straf
zaken - Tussen onderzoeksrechters en 
vonnisgerechten - Zelfde rechtsgebied. 

Het Hofvan Cassatie is niet bevoegd om 
het rechtsgebied te regeien van rechtban
ken van eerste aanieg of onderzoeks
rechters die tot hetzeifde rechtsgebied be
horen. (Art. 540 Sv.) 

11 mei 1999 656 

22. - Bevoegdheid van het Hof-AZZer
lei - Regeling van rechtsgebied - Straf
zaken - Samenhang - Vereisten van een 
goede rechtsbedeling- Beoordeling-Aard. 

Bij de behandeling door het Hof van 
Cassatie van een verzoek tot regeiing van 
rechtsgebied is zijn beoordeling van het 
bestaan van een verband tussen misdrij
ven en van de vereisten van een goede 
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rechtsbedeling een beoordeling van feiten
kwesties. (Artt. 226, 227 en 525 e.v. Sv.) 

11 mei 1999 656 

23. - Bevoegdheid van het Hof- AZZer
lei - Strafzaken - Motivering van de 
straf en van de strafmaat - Toetsing van 
het Hof- Marginale toetsing - Grens. 

De marginale toetsing van de straf
motivering, waartoe het Hof gehouden is, 
betekent niet dat het zich in de plaats 
vermag te stellen van de feitenrechter bij 
het beoordelen van de gepastheid van de 
straf of van de strafmaat. (Art. 195 Sv.) 

21 september 1999 1130 

24. - Bevoegdheid van het Hof- AZZer
lei -Arrest van het Hof- Uitlegging. 

Het Hofvan Cassatie is bevoegd om zijn 
eigen arresten uit te leggen. (Artt. 793 
Ger.W.) 

20 oktober 1999 1307 

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. 
CASSATIEBEROEP IN RET BELANG 

VANDE WET 
25. - Vorderingen tot vernietiging. Cas

satieberoep in het belang van de wet -
Verscheidene overtredingen - Een straf
Geen vaststelling van zelfde opzet - Vor
dering ter terechtzitting door procureur
generaal. 

Nu het Hof van Cassatie, op de enkele 
voorziening van de beklaagde, geen ambts
halve middel kan aanvoeren dat deze laat
ste kan benadelen, vermag de procureur
generaal bij het Hof ter terechtzitting de 
vernietiging in het belang van de wet te 
vorderen van een beslissing die schending 
inhoudt van de regel neergelegd in art. 65 
Sw. (Art. 442 Sv.) 

18 mei 1999 665 

26. - Vorderingen tot vernietiging. 
Cassatieberoep in het belang van de wet
Artikel 441 Sv. - Veroordeling in staat 
van wettelijke her haling- Criminele straf 
na een correctionele straf- Gedeeltelijke 
vernietiging - Zander verwijzing. 

Op het cassatieberoep dat, met toepas
sing van art. 441 Sv., door de procureur
generaal is ingesteld, vernietigt het Hof, 
zonder verwijzing, het veroordelend von
nis alleen in zoverre het de veroordeelde 
in staat van wettelijke herhaling ver
klaart, nu de wet niet spreekt van herha
ling in geval van veroordeling tot een 
criminele straf na een veroordeling tot een 
correctionele straf. (Art. 55 Sw.) 

30 juni 1999 993 

27. - Vorderingen tot vernietiging. 
Cassatieberoep in het be lang van de wet
Vordering tot vernietiging - Vernietiging 
- Gevolg - Bevoegdheid van het Hof 
- Bevoegdheid van de rechter op ver-
wijzing. 

Wanneer, op de voorziening in cassatie 
die de procureur-generaal met toepassing 
van art. 441 Sv. instelt, het Hof, op grond 
van de feitelijke vaststellingen die de te 
vernietigen beslissing bevat, oordeelt dat 
de aan de beklaagde ten laste gelegde 
feiten, zoals voorlopig omschreven in de 
dagvaarding, geen misdrijf uitmaken, staat 
het niet aan het Hof maar aan de rechter 
waarnaar de zaak is verwezen, de feiten 
op hun misdrijfbestanddelen te onderzoe
ken, om desgevallend, met eerbiediging 
van het recht van verdediging, een nieuwe 
omschrijving in de plaats te stellen en de 
beklaagde te veroordelen, met dien ver
stande dat deze laatste niet tot een zwaar
dere straf mag worden veroordeeld. (Art. 
441 Sv.) 

7 september 1999 1040 

ARRESTEN. VORM 

RECHTSPLEGING. VOEGING 

28. - Arresten. Vorm - Rechtsple
ging. Voeging - Rechtspleging - Proce
dure in strafzaken - Bepaling van de 
rechtsdag - Bekendmaking. 

De rechtsdag (van de zaken, die bij het 
Hof aanhangig worden gemaakt door een 
voorziening in strafzaken) wordt, zonder 
verdere verwittiging, aangetekend op de 
tabel van de bij het Hof aanhangige zaken 
minstens vijftien dagen v66r de dag van 
de zitting waarop de zaak zal worden 
opgeroepen; die tabel wordt op de griffie 
en in de gerechtszaal aangeplakt; de wet 
bepaalt geen andere wijze van kennisge
ving. (Art. 420ter Sv.) 

29 juni 1999 991 

VERNIETIGING. OMVANG 

BURGERLIJKE ZAKEN 

29. - Vernietiging. Omvang- Burger
lijke zaken - Cassatieberoep - Oproe
ping tot bindendverklaring van het arrest 
- Cassatie - Beslissing - Vervolg -
Gevolg. 

Vernietiging van de beslissing die eisers 
hoger beroep niet ontvankelijk verklaart, 
leidt tot vernietiging van de beslissing die 
uitspraak doet over de ontvankelijkheid 
en de gegrondheid van de tussenkomst 
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van de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij, dat het vervolg daar
van is. 

28 januari 1999 97 

30. - Vernietiging. Omvang- Burger
lijke zaken- Beslissing op tegenvordering 
- Vernietiging - Beslissing op de eis tot 
vrijwaring - Vernietiging. 

De vernietiging van de beslissing op de 
door eiseres ingestelde tegenvordering brengt 
de vernietiging mede van de beslissing op 
de door verweerder tegen derde ingestelde 
vordering tot vrijwaring, die er een gevolg 
van is. 

22 februari 1999 242 

31. - Vernietiging. Omvang- Burger
lijke zaken - Bestreden beslissing - Dic
tum - Onwettigheid - Ander dictum -
Nauw verband tussen beide dicta. 

Vernietiging van een dictum strekt zich 
uit tot een ander dictum van de bestreden 
beslissing, wanneer de rechter tussen beide 
dicta een nauw verband heeft gelegd. (Impli
ciet.) 

3 mei 1999 608 

32. - Vernietiging. Omvang- Burger
lijke zaken - Hoofdvordering - Beslis
sing - Vernietiging - Vordering tot vrij
waring - Gevolg. 

De vernietiging van de beslissing waar
bij de hoofdvordering gegrond is ver
klaard, heeft de vernietiging tot gevolg 
van de beslissing over de vordering tot 
vrijwaring die ermede nauw verbonden 
is. 

14 mei 1999 660 

33. - Vernietiging. Omvang- Burger
lijke zaken- Onderscheiden dicta- Cas
satie - Gevolg - Voorwaarde. 

De vernietiging van het dictum van de 
beslissing waarbij a an een partij niet gevor
derde interest wordt toegekend, strekt 
zich uit tot dictum dat de kapitalisatie 
van die interest bepaalt en dat uit het 
eerste voortvloeit. 

10 juni 1999 805 

34. - Vernietiging. Omvang- Burger
lijke zaken - Verband met de vernietigde 
beslissing - Gevolg. 

De vernietiging van een beslissing 
strekt zich uit tot een latere beslissing 
wanneer tussen beide beslissingen een 
verband bestaat. 

28 oktober 1999 1351 

STRAFZAKEN 

Strafvordering 

Beklaagde en verdachte 

35. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte- Geldboete - Onwettigheid
Gevolg. 

De vernietiging van een veroordeling 
wegens onwettigheid van de met de hoof
gevangenisstraf opgelegde geldboete, is 
volledig en geschiedt met verwijzing. 

13 januari 1999 44 

36. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Straf- Verval van het recht 
tot sturen - Onwettig uitgesproken ver
val. 

De onwettigheid van het bij wijze van 
straf uitgesproken verval van het recht 
om een motorvoertuig te besturen, dat een 
bestanddeel van de hoofdstraf vormt, strekt 
zich uit tot de gehele veroordeling wegens 
het misdrijf waarvoor het verval is uitge
sproken. 

3 maart 1999 305 

37. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Beslissing van weigering tot 
uertegenwoordiging- Vernietiging- Beslis
sing waarbij het verzet ongedaan wordt 
verklaard - Gevolgen. 

De vernietiging van de beslissing waar
bij de vertegenwoordiging van eiser door 
zijn raadsman wordt geweigerd, brengt de 
vernietiging mee van de daaropvolgende 
beslissing waarbij het verzet van eiser 
ongedaan wordt verklaard omdat hij niet 
verschenen is. 

16 maart 1999 386 

38. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Cassatieberoep van de be
klaagde - Beslissing op de strafvor
dering - Vernietiging - Beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering- Uitbreiding 
- Afstand van het cassatieberoep zonder 
berusting. 

De vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing op de 
tegen hem ingestelde strafvordering, leidt 
tot de vernietiging van de niet definitieve 
beslissingen op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, die uit de 
eerstgenoemde beslissing voortv loeien, zelfs 
als het cassatieberoep tegen de niet defi
nitieve beslissingen vooralsnog niet ont
vankelijk is en eiser van zijn daartegen 
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ingestelde voorziening afstand heeft gedaan 
zonder erin te berusten. 

24 maart 1999 421 

39. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Vervangende gevangenisstraf 
- Onwettigheid - Gevolg. 

Wanneer een veroordelende beslissing 
wordt vernietigd omdat de rechter een 
vervangende gevangenisstraf heeft uitge
sproken die het wettelijk maximum te 
hoven gaat, zijn vernietiging en verwij
zing tot dit beschikkende gedeelte beperkt. 

21 april 1999 539 

40. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Cassatieberoep van de be
klaagde - Beslissing op de strafvordering 
- Cassatie- Beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering- Uitbreiding van de ver
nietiging - Voorwaarden. 

Vernietiging, op het niet beperkte cassatie
beroep van de beklaagde, van de beslis
sing op de tegen hem ingestelde strafvordering 
brengt de vernietiging mee van de eindbe
slissing op de tegen hem ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering, die uit de eerstge
noemde beslissing voortvloeit. 

28 april 1999 570 

41. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Ambtshalve vernietiging -
Burgerlijke rechtsvordering- Eindbeslis
sing - Geen eindbeslissing - Cassatie
beroep niet ontvankelijk - Uitbreiding -
Voorwaarden. 

Vernietiging op het cassatieberoep van 
de beklaagde tegen de beslissing op de 
tegen hem ingestelde strafvordering heeft 
de vernietiging tot gevolg van de eindbe
slissing, waartegen hij zich regelmatig in 
cassatie heeft voorzien, alsook van de niet 
definitieve beslissing, welke beslissingen 
zijn gewezen op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering en voort
vloeien uit eerstgenoemde beslissing, ook 
al is het cassatieberoep tegen de niet 
definitieve beslissing vooralsnog niet ont
vankelijk en ook al wordt de vernietiging 
uitgesproken op een ambtshalve opgewor
pen middel. 

5 mei 1999 615 

42. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Veroordeling - Weigering 
van de opschorting van de uitspraak -
Gevolgen. 

De opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling is een maatregel die een weer
slag heeft op die veroordeling, zodat de 
onwettigheid van de beslissing m.b.t. de 
opschorting de vernietiging van de veroor
deling zelf meebrengt. (Art. 3 Probatie
wet.) 

29 september 1999 1185 

43. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Burgerlijke rechtsvordering 
- Uitbreiding van de vernietiging- Voor
waarden. 

De vernietiging, op het niet beperkte 
cassatieberoep van de beklaagde, van de 
beslissing op de tegen hem ingestelde straf
vordering, brengt de vernietiging mee van 
de niet definitieve beslissingen op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderin
gen, die het gevolg zijn van de eerstge
noemde beslissing, ook al is het cassatie
beroep tegen de niet definitieve beslissin
gen vooralsnog niet ontvankelijk. 

27 oktober 1999 1344 

44. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Cassatieberoep van de be
klaagde - Beslissing op de strafvordering 
- Vernietiging- Andere, latere beslissin
gen - Uitbreiding - Voorwaarden. 

De vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde strafvordering en 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, brengt de vernietiging 
mee van de beslissingen op dezelfde rechts
vorderingen, die het gevolg ervan zijn en 
waartegen hij regelmatig cassatieberoep 
heeft ingesteld. 

27 oktober 1999 1344 

45. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Burgerlijke rechtsvordering 
tegen de beklaagde - Uitbreiding van de 
vernietiging - Andere burgerlijke rechts
vordering tegen een andere beklaagde -
Verband tussen de beslissingen - Gevolg. 

Vernietiging van de beslissing op de 
tegen de beklaagde ingestelde strafvorde
ring brengt de vernietiging mee van de 
beslissing op de tegen hem ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering, die het gevolg is 
van eerstgenoemde beslissing; vernieti
ging van die beslissing brengt op haar 
beurt de vernietiging mee van de beslis
sing op de door een andere burgerlijke 
partij tegen een andere beklaagde inge
stelde burgerlijke rechtsvordering, wan
neer die burgerlijke partij zich regelmatig 
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in cassatie heeft voorzien en de bodem
rechter een verband heeft gelegd tussen 
het geheel van de beslissingen. 

1 december 1999 1541 

46. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Cassatieberoep van de be
klaagde - Beslissing op de strafvordering 
- Vernietiging- Beslissing op de burger
lijke rechtsvordering - Uitbreiding van 
de vernietiging - Voorwaarden. 

Vernietiging, op het niet beperkte cassatie
beroep van de beklaagde, van de beslis
sing op de tegen hem ingestelde strafVordering 
brengt de vernietiging mee van de eindbe
slissing op de tegen hem ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering, die uit de eerst
genoemde beslissing voortvloeit. 

22 december 1999 1663 

Burgerrechtelijk aansprakelijke 

47. - Vernietiging. Omvang- Straf
zaken - Strafvordering - Burgerrechte
lijk aansprakelijke - Uitbreiding van de 
vernietiging - Voorwaarden. 

Vernietiging, op de voorziening van de 
beklaagde, van de beslissing op de tegen 
hem ingestelde strafvordering leidt tot 
vernietiging van de beslissingen, die voort
vloeien uit de eerstgenoemde beslissing, 
op de burgerlijke rechtsvorderingen die 
zijn ingesteld tegen de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij, die regelmatig cassatie
beroep heeft ingesteld. 

9juni 1999 797 

Burgerlijke rechtsvordering 

Beklaagde 

48. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beklaagde - Geen afzonderlijk dictum -
Begrip. 

In strafzaken is, t.a.v. de omvangvan de 
cassatie, geen beschikkend gedeelte waar
tegen vooralsnog door geen van de par
tijen in het cassatiegeding een ontvankelijke 
voorziening kan worden ingesteld, het be
schikkende gedeelte dat afscheidbaar is 
van het door de voorziening bestreden 
beschikkende gedeelte. 

20 oktober 1999 1307 

49. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beklaagde - Cassatieberoep van de be
klaagde-Beslissing op de tegen de beklaagde 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering -
Vernietiging- Beslissingen op andere bur
gerlijke rechtsvorderingen gegrond op dezelfde 
onwettige reden - Uitbreiding van de 
vernietiging - Voorwaarden. 

Vernietiging, op het niet beperkte cassatie
beroep van de beklaagde, van de beslis
sing op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering brengt de vernietiging mee 
van de beslissingen op de door hem en 
door een andere burgerlijke partij tegen 
een medebeklaagde ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, wanneer die beslissin
gen, waartegen die partijen regelmatig 
cassatieberoep hebben ingesteld, op dezelfde 
onwettige reden gegrond zijn. 

22 december 1999 1663 

Burgerlijke partij 

50. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsuordering -
Burgerlijke partij- Vernietiging- Andere 
burgerlijke rechtsvordering- Zelfde onwet
tigheid - Gevolg. 

Vernietiging, op het cassatieberoep van 
de burgerlijke partij, van de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering van laatst
genoemde, brengt de vernietiging mee van 
de niet-definitieve beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van een andere bur
gerlijke partij, die door dezelfde onwettigheid 
is aangetast. 

16 juni 1999 867 

51. - Vernietiging. Omuang - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Burgerlijke partij - Rechthebbenden van 
de getroffene- Burgerlijke rechtsvorderin
gen - Cassatie - Verzekeraar die in de 
rechten van de getroffene is getreden -
Zelfde rechtsvordering- Afzonderlijke vor
dering - Gevolg. 

De cassatie, op de voorziening van de 
andere burgerlijke partijen, rechthebben
den van de getroffene van een ongeval, 
van de beslissingen op de door die partijen 
tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, brengt de vernietiging 
mee van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van de verzekeraar van 
de getroffene, die in de rechten van die 
rechthebbenden is getreden, en die, door 
een afzonderlijke vordering, dezelfde rechts
vordering uitoefent. (Artt. 1249 en 1251 
B.W.) 

20 oktober 1999 1304 

52. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Burgerlijke partij- Eindbeslissing- Niet 
definitieve beslissing - Niet ontuankelijk 
cassatieberoep- Uitbreiding- Voorwaar
den. 

De vernietiging, op het regelmatig cassa
tieberoep van de burgerlijke partij, van de 
eindbeslissing over het beginsel van de 
aansprakelijkheid, brengt de vernietiging 
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mee van de niet definitieve beslissing over 
de schade, welke beslissing het gevolg is 
van de eerstgenoemde beslissing, ook al is 
het cassatieberoep tegen de niet defini
tieve beslissing vooralsnog niet ontvanke
lijk. 

24 november 1999 1491 

Tussenkomende partij 

53. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Tussenkomende partij- W.A.M.-verzeke
raar van de beklaagde - Veroordeling -
Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid
Cassatieberoep van de beklaagde - Cas
satie - Gevolg. 

Bij vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing waar
bij hij op de tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvordering wordt veroordeeld, 
wordt de beslissing, waarbij de W.A.M.
verzekeraar van de beklaagde, als vrijwil
lig tussengekomen partij voor de bodem
rechter, wordt veroordeelt om schadever
goeding van de burgerlijke partij te beta
len, doelloos, al is het cassatieberoep van 
de vrijwillig tussengekomen partij niet 
ontvankelijk en al stelt het Hof dat niet in 
uitdrukkelijke bewoordingen vast. 

20 oktober 1999 1307 

54. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Tussenkomende partij - Beginsel van de 
aansprakelijkheid- Eindbeslissing- Cas
satie - Omvang van de schade - Geen 
eindbeslissing - Uitbreiding - Afstand 
van het cassatieberoep zonder berusting. 

Vernietiging, op het cassatieberoep van 
de vrijwillig tussengekomen partij, van de 
eindbeslissing over het beginsel inzake de 
aansprakelijkheid, brengt de vernietiging 
mee van de niet definitieve beslissing over 
de omvang van de schade, die er het 
gevolg van is, zelfs als eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening zonder te 
berusten. (Art. 416 Sv.) 

15 december 1999 1625 

55. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Tussenkomende partij - Verzekeraar van 
de beklaagde - Beslissing op de burger
lijke rechtsvordering- Cassatie- Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds - Geen 
afzonderlijk dictum - Uitbreiding van de 
vernietiging. 

Wanneer, op het cassatieberoep van de 
verzekeraar van de beklaagde, de beslis
sing op de tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvordering vernietigd wordt, strekt 
de vernietiging zich uit tot de beslissing 

op de tegen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds ingestelde burgerlijke rechts
vordering, waartegen geen van de geding
voerende partijen een ontvankelijk cassatie
beroep kon instellen en die, bijgevolg, t.a.v. 
de omvang van de vernietiging geen afzon
derlijk dictum is. 

15 december 1999 1625 

56. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Tussenkomende partij- Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds - Verzekeraar 
- Beslissing op de burgerlijke rechtsvor
deringen - Veroordeling van het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds - Ver
zekeraar buiten het geding gesteld- Cas
satieberoep - Cassatieberoep van het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds -
Gegrond middel - Gevolg. 

Wanneer, op het cassatieberoep van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
de beslissing op de tegen dat Fonds inge
stelde burgerlijke rechtsvordering vernie
tigd wordt, omvat die vernietiging het 
dictum dat de verzekeraar van de beklaagde, 
als vrijwillig tussengekomen partij, bui
ten het geding stelt, tegen welk dictum 
geen van de gedingvoerende partijen een 
ontvankelijk cassatieberoep kon instellen 
en dat, bijgevolg, t.a.v. de omvang van de 
vernietiging geen afzonderlijk dictum is. 

22 december 1999 1657 

ALLERLEI 
57. - Allerlei- Cassatiearrest- Gezag 

van gewijsde. 
Een op een eerste cassatieberoep gewe

zen arrest van het Hof van Cassatie heeft 
geen gezag van gewijsde. 

5 mei 1999 617 

CASSATIEBEROEP 
ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Personen door oftegen wie cassatieberoep 

kan of moet worden ingesteld 
Eisers en verweerders 

Termijnen van cassatieberoep en beteke
ning 
Allerlei 

Vormen 
Vorm van het cassatiebroep en vermel

. dingen 
Vorm en termijn voor memories en stuk

ken 
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep 

Beslissingen uit hun aard niet vatbaar 
voor cassatieberoep 
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STRAFZAKEN 
Personen door oftegen wie cassatieberoep 

kan of moet worden ingesteld 
Algemeen 
Strafvordering 

Beklaagde en verdachte 
Openbaar ministerie en vervolgende 

partij 
Burgerlijke partij 

Burgerlijke rechtsvordering 
Tussenkomende partij 

Termijnen voor cassatiebroep en beteke
ning 
Strafvordering 

Duur, begin en einde 
Voorbarig cassatieberoep (geen eind

beslissing) 
Geen eindbeslissing, toch onmiddel

lijk vatbaar voor cassatieberoep 
Burgerlijke rechtsvordering 

Duur, begin en einde 
Voorbarig cassatieberoep (geen eind

beslissing) 
Geen eindbeslissing, toch onmiddel

lijk vatbaar voor casstieberoep 
Vormen 

Algemeen 
Vorm van het cassatieberoep en vermel

dingen 
Vorm en termijn van betekening en/of 

neerlegging 
Vorm en termijn voor memories en stuk

ken 
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep 

Algemeen 
Strafvordering 

Beslissingen uit hun aard niet vat
baar voor cassatieberoep 

Beslissingen waartegen reeds cassatie
beroep is ingesteld 

Gemis aan belang of bestaansreden 
Aller lei 
Mstand 

Algemeen 
Burgerlijke rechtsvordering 
Aller lei 

BELASTINGZAKEN 
Algemeen 
Personen door oftegen wie cassatieberoep 

kan of moet worden ingesteld 
Eisers en verweerders 

Termijnen van cassatieberoep en beteke
ning 
Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor 

cassatieberoep 
Vormen 

Algemeen 
Vorm van het cassatieberoep en vermel

dingen 
Vorm en termijn van betekening en/of 

neerlegging 

Vorm en termijn voor memories en stuk-
ken 

TUCHTZAKEN 
Vormen 
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep 
ARRESTEN RAAD VAN STATE 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Hof van Cassatie -

Arresten - Verenigde kamers - Strafvor
dering - Beschuldigde minister - Ont
vankelijkheid. 

De arresten van het Hof van Cassatie 
zijn niet vatbaar voor cassatieberoep wegens 
de aard van het rechtscollege dat de beslis
sing heeft gewezen; dat is het geval voor 
de arresten die door het Hof, in verenigde 
kamers en als bodemgerecht, ten aanzien 
van ministers zijn gewezen. (Artt. 103 en 
1025 Gw.) 

1 december 1999 1523 

2. - Algemeen - Hof van Cassatie -
Arresten - Verenigde kamers - Strafvor
dering - Beschuldigde minister - Ont
vankelijkheid. 

De arresten van het Hof van Cassatie 
zijn niet vatbaar voor cassatieberoep wegens 
de aard van het rechtscollege dat de beslis
sing heeft gewezen; dat is het geval voor 
de arresten die door het Hof, in verenigde 
kamers en als bodemgerecht, ten aanzien 
van ministers zijn gewezen. (Artt. 103 en 
1025 Gw.) 

1 december 1999 1527 

3. - Algemeen - Hof van Cassatie -
Arresten - Verenigde kamers - Strafvor
dering - Beschuldigde minister - Ont
vankelijkheid. 

De arresten van het Hof van Cassatie 
zijn niet vatbaar voor cassatieberoep wegens 
de aard van het rechtscollege dat de beslis
sing heeft gewezen; dat is het geval voor 
de arresten die door het Hof, in verenigde 
kamers en als bodemgerecht, ten aanzien 
van ministers zijn gewezen. (Artt. 103 en 
1025 Gw.) 

1 december 1999 1530 

4. - Algemeen - Hof van Cassatie -
Arresten - Verenigde kamers - Strafvor
dering - Beschuldigde minister - Ont
vankelijkheid. 

De arresten van het Hof van Cassatie 
zijn niet vatbaar voor cassatieberoep wegens 
de aard van het rechtscollege dat de beslis
sing heeft gewezen; dat is het geval voor 
de arresten die door het Hof, in verenigde 



kamers en als bodemgerecht, ten aanzien 
van ministers zijn gewezen. (Artt. 103 en 
1025 Gw.) 

1 december 1999 1531 

5. - Algemeen - Hof van Cassatie -
Arresten - Verenigde kamers - Strafvor
dering - Beschuldigde minister - Ont
vankelijkheid. 

De arresten van het Hof van Cassatie 
zijn niet vatbaar voor cassatieberoep wegens 
de aard van het rechtscollege dat de beslis
sing heeft gewezen; dat is het geval voor 
de arresten die door het Hof, in verenigde 
kamers en als bodemgerecht, ten aanzien 
van ministers zijn gewezen. (Artt. 103 en 
1025 Gw.) ~ 

1 december 1999 1532 

BURGERLIJKE ZAKEN 

PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSA
TIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN 
INGESTELD 

Eisers en verweerders 

6. - Burgerlijke zaken- Personen door 
of tegen wie cassatieberoep kan of moet 
worden ingesteld - Eisers en verweerders 
- Eiser - Eiser die geen partij is in de 
bestreden beslissing- Gevolg- Cassatie
beroep - Ontvankelijkheid. 

Cassatieberoep is niet ontvankelijk wan
neer eiser geen partij is in de bestreden 
beslissing. 

1 maart 1999 287 

7. - Burgerlijke zaken - Personen door 
of tegen wie cassatieberoep kan of moet 
worden ingesteld - Eisers en verweerders 
- Eiser - Geen partij in de bestreden 
beslissing - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een eiser die geen partij is in de 
bestreden beslissing. 

3 juni 1999 769 

TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING 

Aller lei 

8. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
van cassatieberoep en betekening -AZZer
lei - Geschil van evenredige verdeling -
Beslissing - Kennisgeving. 

In burgerlijke zaken is het cassatie
beroep tegen een arrest dat uitspraak 
doet in een geschil van evenredige verde
ling te laat ingesteld, wanneer het is inge
steld meer dan drie maanden na de kennis
geving van de beslissing door de griffier bij 
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gerechtsbrief. (Artt. 57, 1073, 1078, 1634 
en 1636 Ger.W.) 

3 september 1999 1029 

VORMEN 

Vorm van het cassatieberoep en vermel
dingen 

9. - Burgerlijke zaken - Vormen -
Vorm van het cassatieberoep en vermeldin
gen - Beslissing gewezen in het kader van 
de wet van 26 juni 1990 - Bescherming 
van de persoo11: van de geesteszieke -
Verzoekschrift ~ Artikel 1080 Ger. W -
Toepasselijkheid. 

De wet van 26 juni 1990 betreffende de 
persoon van de geestesziekte houdt geen 
afwijkende bepaling van artikel 1080 van 
het Gerechtelijk Wetboek in, zodat het 
verzoekschrift waarbij een voorziening in 
cassatie wordt ingesteld met toepassing 
van artikel 31 van de voormelde wet van 
26 juni 1990 ondertekend moet zijn door 
een advocaat bij het Hof van Cassatie. 
(Artt. 1080 Ger.W., en 31 wet 26 juni 1990 
betreffende de persoon van de geestes
zieke.) 

26 maart 1999 44 7 

10. - Burgerlijke zaken- Vormen
Vorm van het cassatieberoep en vermeldin
gen - Verzoekschrift - Handtekening -
Advocaat bij het Hof van Cassatie - Ver
zuim - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat is ingesteld bij een aan de griffie van 
het Hof gericht verzoekschrift dat niet 
ondertekend is door een advocaat bij het 
Hof van Cassatie. (Art. 1080 Ger.W.) 

29 maart 1999 456 

11. - Burgerlijke zaken - Vormen -
Vorm van het cassatieberoep en vermeldin
gen - Middel van niet-ontvankelijkheid 
van voorziening - Verzoekschrift - Niet 
ondertekend door advocaat bij Hof van 
Cassatie - Gevolg. 

Ret middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening opgeworpen door de 
verweerder en hieruit afgeleid dat het 
verzoekschrift tot cassatie niet is onderte
kend door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie, is gegrond; het verzoekschrift 
tot cassatie moet zijn ondertekend door 
een advocaat bij het Hof van Cassatie. 
(Art. 1080 Ger.W.) 

28juni 1999 983 

VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN 
STUKKEN 

12. - Burgerlijke zaken - Vormen -
Vorm en termijn voor memories en stukken 
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- Artikel 642 Ger. W. - Kennisgeving van 
het cassatieberoep - Opmerkingen van de 
partijen - Vervaltermijn. 

Niet ontvankelijk is de memorie die 
door een partij is ingediend buiten de 
termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de 
dag dat haar overeenkomstig art. 642 
Ger.W. kennis is gegeven van het afschrift 
van het door de procureur-generaal bij het 
hof van beroep ingestelde cassatieberoep. 
(Artt. 88, § 2, en 642 Ger.W.) 

30 april 1999 596 

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSA
TIEBEROEP 

Beslissingen uit hun aard niet vatbaar 
voor cassatieberoep 

13. - Burgerlijke zaken - Beslissin
gen vatbaar voor cassatieberoep - Beslis
singen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep- Rechtbank van koophan
del - Verdeling van de zaken onder afde
lingen, rechters of kamers van een zelfde 
rechtbank- Incident- Beslissing van de 
voorzitter. 

Art. 88, § 2, Ger.W., krachtens hetwelk 
cassatieberoep van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep openstaat tegen de 
beschikking uitgesproken door de voorzit
ter van de rechtbank van eerste aanleg 
terzake van een incident in verband met 
de verdeling van de burgerlijke zaken 
onder afdelingen, rechters of kamers van 
een zelfde rechtbank, is niet toepasselijk 
ten aanzien van een beslissing van de 
voorzitter van de rechtbank van koophan
del. (Art. 88, § 2, Ger.W.) 

30 april 1999 596 

14. - Burgerlijke zaken - Beslissin
gen vatbaar voor cassatieberoep - Beslis
singen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Veroordeling tot een 
dwangsom- Voorziening- Ontvankelijk
heid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een beroepbaar vonnis dat een par
tij of een derde veroordeelt tot betaling 
van een dwangsom in geval van weigering 
om stukken over te leggen. (Art. 608 Ger.W.) 

12 november 1999 1429 

STRAFZAKEN 

PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSA
TIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN 
INGESTELD 

Algemeen 

15. - Strafzaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor-

den ingesteld - Algemeen - Voorziening 
namens een overledene - Ontvankelijk
heid. 

Niet ontvankelijk is het namens een 
overledene ingestelde cassatieberoep. 

13 januari 1999 42 

Strafvordering 

Beklaagde en verdachte 

16. - Strafzaken- Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor
den ingesteld-Strafvordering- Beklaagde 
en verdachte - Recht op toegang tot een 
rechterlijke instantie - Veroordelend arrest 
- Bevel tot onmiddellijke aanhouding -
Ontvankelijkheid- Vereiste effectieve hech
tenis - Evenredigheid. 

Ontvankelijk is de voorziening van de 
beklaagde tegen de rechterlijke beslissing 
die hem veroordeelt tot een vrijheidsstraf 
en zijn onmiddellijke aanhouding beveelt, 
alhoewel hij zich niet als gevangene is 
komen aanmelden ter uitvoering van die 
beslissing, omdat dit hem zou verplichten 
zichzelf dan reeds de vrijheidsbeneming 
op te leggen die uit die bestreden beslis
sing voortvloeit, hoewel ze pas definitief 
wordt door de uitspraak over de voorzie
ning ofhet verstrijken van de termijn van 
voorziening en hem zodoende, met schen
ding van artikel 6.1 een last zou opleggen 
die onevenredig zijn recht van toegang tot 
de bevoegde rechter belemmert. (Artt. 421 
Sv., 2 wet 10 februari 1866 en 6.1 E.V:R.M.) 

9 maart 1999 351 

Openbaar ministerie en vervolgende 
partij 

17. - Strafzaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor
den ingesteld - Strafvordering - Open
baar ministerie - Na veroordeling uit
gesproken onmiddellijke aanhouding -
lnvrijheidstelling- Toepassing. 

Het openbaar ministerie heeft geen cas
satieberoep tegen de beslissing tot voorlo
pige invrijheidstelling na veroordeling met 
onmiddellijke aanhouding. (Art. 31, § 2, 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

13 oktober 1999 1251 

Burgerlijke partij 

18. - Strafzaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor
den ingesteld - Strafvordering -Burger
lijke partij- Burgerlijke-partijstelling voor 
de onderzoeksrechter - Als misdaad of 
wanbedrijf gekwalificeerd feit - Ontvan
kelijkheid. 

De burgerlijke-partijstelling voor de onder
zoeksrechter is slechts ontvankelijk indien 
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de aangeklaagde feiten, waarvoor de bur
gerlijke partij op aannemelijke wijze beweert 
benadeeld te zijn en waarvoor de Belgische 
hoven en rechtbanken bevoegd moeten 
zijn, niet reeds door een eerdere gerechte
lijke beslissingwerden beoordeeld en beant
woorden aan een door de wet als misdaad 
of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf, zon
der dat het hiertoe volstaat ze een straf
rechtelijke kwalificatie te geven. (Art. 63 
Sv.) 

21 september 1999 1145 

19. - Strafzaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor
den ingesteld - Strafvordering - Burger
lijke partij- Burgerlijke-partijstelling voor 
de onderzoeksrechter - Regelrnatigheid 
- Gevolg. 

Een burgerlijke partij kan slechts opko
men tegen de beslissing waarbij de straf
vordering, ingesteld door de vordering van 
het openbaar ministerie niet ontvankelijk 
wordt verklaard, voor zover zijzelf regel
matig in hoedanigheid van burgerlijke 
partij kan optreden. (Artt. 135, 253bis Sv.) 

21 september 1999 1145 

Burgerlijke rechtsvordering 

Tussenkomende partij 

20. - Strafzaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor
den ingesteld - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Tussenkomende partij - Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds -
Vrijwillig tussengekomen partij- Cassatie
beroep tegen de beklaagde en tegen de 
verzekeraar - Geen geding tussen die 
partijen - Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep van het voor het 
strafgerecht vrijwillig tussengekomen Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds tegen 
de beklaagde of tegen de voor dat gerecht 
tot tussenkomst opgeroepen verzekeraar 
die de burgerlijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde dekt, is niet ontvankelijk 
wanneer tussen die partijen geen geding 
is aangegaan en geen veroordeling van 
dat Fonds ten gunste van de beklaagde of 
van de verzekeraar is uitgesproken. 

22 december 1999 1657 

TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING 

Strafvordering 

Duur, begin en einde 

21. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring - Duur, begin en einde - Begin -

Cassatieberoep tijdens de gewone termijn 
van verzet - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat door de beklaagde wordt ingesteld 
v66r het verstrijken van de gewone ter
mijn van verzet. (Artt. 187, 373 en 413 
Sv.) 

19 januari 1999 61 

22. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Duur, begin en einde - Voorwaar
delijke invrijheidstelling - Verwerping -
Cassatieberoep van de veroordeelde - Ter
mijn. 

Het cassatieberoep van de veroordeelde 
tegen een beslissing tot weigering van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling moet wor
den ingesteld binnen vijftien vrije dagen 
na de dag waarop die beslissing hem ter 
kennis is gebracht. (Art. 373 Sv.) 

10 november 1999 1416 

23. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Duur, begin en einde- Eindbeslis
sing op tegenspraak - Laattijdig cassatie
beroep - Gevolg. 

In strafzaken is, buiten het door art. 40, 
vierde lid, Taalwet Gerechtszaken beoogde 
geval, de voorziening tegen een eindbeslis
sing op tegenspraak, ingesteld na het ver
strijken van de bij art. 373 Sv. bepaalde 
termijn laattijdig tenzij eiser overmacht 
zou doen blijken. (Art. 373 Sv.) 

7 december 1999 1583 

24. - Strafzaken - Termijnen voor 
cassatieberoep en betekening - Strafvor
dering - Duur, begin en einde - Bestre
den beslissing - Vervroegde uitspraak -
Geen dagvaarding van de beklaagde -
Gevolg. 

Wanneer de rechter, in strafzaken, vroe
ger uitspraak doet dan de voor de uit
spraak gestelde dag en niet is aangetoond 
dat de beklaagde bij de uitspraak aanwe
zig was of gedagvaard was om op die 
datum te verschijnen, gaat de termijn om 
cassatieberoep in te stellen pas in op de 
datum waarop de beslissing regelmatig 
had moeten worden uitgesproken. 

15 december 1999 1625 

Voorbarig cassatieberoep (geen eindbe
slissing) 

25. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing) - Onderzoeksrechter -
Onderzoekshandeling - Beslag - Ver
zoek tot opheffing - Beschikking - Ver
werping- Hoger beroep- Verwerping. 
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Is niet ontvankelijk het cassatieberoep 
van de verdachte tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn 
hoger beroep tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter die zijn verzoek tot ophef
fing van onderzoekshandeling van inbe
slagnemingen had verworpen, ongegrond 
verklaart, nu dit arrest geen eindbeslis
sing is in de zin van artikel416, eerste lid, 
Sv. en geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid of met toepassing van 
de artikelen 135 en 235bis Sv., noch over 
het beginsel van aansprakelijkheid inzake 
burgerlijke rechtsvordering. (Art. 61qua
ter en 416 Sv.) 

16 februari 1999 202 

26. - Strafzaken- Thrmijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing) - Onderzoeksrechter - Ver
zoek tot inzage van het dossier - Verbod 
- Hoger beroep - Verwerping. 

Is niet ontvankelijk het cassatieberoep 
van de verdachte tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn 
hoger beroep tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter, die zijn verzoek tot 
inzage van het strafdossier had verwor
pen, ongegrond verklaart, nu dit arrest 
geen eindbeslissing is in de zin van artikel 
416, eerste lid, Sv. en geen uitspraak doet 
over een geschil inzake bevoegdheid of 
met toepassing van de artikelen 135 en 
235bis Sv., noch over het beginsel van 
aansprakelijkheid inzake burgerlijke rechts
vordering. (Art. 61ter en 416 Sv.) 

16 februari 1999 202 

27. - Strafzaken- Thrmijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing)- Onderzoeksrechter- Verzoek 
om bijkomende onderzoekshandeling te ver
richten - Beschikking - Afwijzing -
Hoger beroep - Verwerping. 

Tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep 
ongegrond verklaart dat is ingesteld tegen 
de beschikkingwaarbij de onderzoeksrech
ter het krachtens art. 61quinquies, §§ 1 en 
2, Sv. ingediende verzoek tot het verrich
ten van bijkomende onderzoekshandelingen 
afWijst, staat cassatieberoep eerst open na 
de eindbeslissing. (Artt. 61quinquies en 
416 Sv.) 

16 februari 1999 213 

28. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing) - Onderzoeksrechter- Verzoek 
om aanvullend onderzoek - Kamer van 

inbeschuldigingstelling - Arrest - Niet 
ontvankelijk verzoek - Voorziening- Ont
vankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een verdachte tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling tot beves
tiging van de beschikking van de onder
zoeksrechter, waarbij het verzoek van de 
verdachte om een aanvullende onderzoeks
maatregel te doen verrichten, laattijdig en 
bijgevolg niet ontvankelijk wordt ver
klaard, nu dat arrest geen eindbeslissing 
is in de zin van art. 416 Sv., geen uit
spraak doet over een bevoegdheidsgeschil 
en evenmin uitspraak doet met toepas
sing van de artt. 135 en 235bis Sv. (Art. 
416 Sv.; art. 37 wet 12 maart 1998 tot 
verbetering van de strafrechtspleging in 
het stadium van het opsporingsonderzoek 
en het gerechtelijk onderzoek.) 

10 maart 1999 354 

29. - Strafzaken- Thrmijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing) - Arrest van de hamer van 
inbeschuldigingstelling- Onderzoeksrech
ter - Beschikking - Stellen van een bij
komende daad van onderzoek - Verzoek 
- Ontvankelijkheid - Onderzoek beein
digd. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat de verdachte, voor de eindbeslissing, 
ingesteld heeft tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, dat niet 
over een geschil inzake bevoegdheid of 
met toepassing van de artt. 135 en 235bis 
Sv. uitspraak doet, maar het hoger beroep 
ongegrond verklaart dat de verdachte had 
ingesteld tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter, waarbij het verzoek van 
de verdachte om een bijkomende daad van 
onderzoek niet ontvankelijk was ver
klaard, op grond dat het onderzoek is 
beeindigd. (Artt. 61quinquies en 416, tweede 
lid, Sv.) 

24 maart 1999 431 

30. - Strafzaken- Thrmijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing) - Verzoek tot verrichten van 
bijkomende onderzoekshandelingen- Ka
mer van inbeschuldigingstelling - Geen 
onderzoek va.n regelmatigheid van straf
onderzoek of strafvordering - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, 
ingesteld voor de eindbeslissing, tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat de regelmatigheid onder
zoekt van een verzoek strekkende tot het 
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verrichten van bijkomende onderzoeks
handelingen, zonder dat terzelfder tijd de 
regelmatigheid van het strafonderzoek of 
van de strafvordering wordt onderzocht. 
(Artt. 61quinquies en 416 Sv.) 

11 mei 1999 654 

31. - Strafzaken - Termijnen voor 
cassatieberoep en betekening - Strafvor
dering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Verzoekschrift van de 
beklaagde - Verwijzing naar een kamer 
met drie rechters - Niet-ontvankelijk ver
klaard verzoekschrift- Cassatieberoep -
Ontvankelijkheid. 

Ret cassatieberoep dat, v66r de eindbe
slissing, ingesteld wordt tegen het arrest 
van het hofvan beroep dat de beschikking 
van de correctionele rechtbank bevestigt, 
is niet ontvankelijk, wanneer voornoemd 
arrest, zonder uitspraak te doen noch over 
een geschil inzake bevoegdheid, noch met 
toepassing van de art. 135 en 235bis Sv., 
noch over het aansprakelijkheidsbeginsel, 
het verzoek van de beklaagde om de zaak 
naar een kamer met drie rechters te ver
wijzen, niet ontvankelijk verklaart. (Art. 
416 Sv.) 

31 augustus 1999 1014 

32. - Strafzaken - Termijnen voor 
cassatieberoep en betekening - Strafvor
dering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) - Daad van onderzoek -
Beslag - Verzoek tot opheffing - Kamer 
van inbeschuldigingstelling - Verwer
ping. 

Het cassatieberoep dat de verdachte 
instelt tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij een ver
zoek tot opheffing van het beslag wordt 
verworpen, is niet ontvankelijk, aange
zien dat arrest geen eindbeslissing is in de 
zin van art. 416, eerste lid, Sv., en noch 
over een geschil inzake bevoegdheid, noch 
met toepassing van de artt. 135 en 235bis 
van voornoemd wetboek uitspraak doet. 
(Art. 61quater en 416 Sv.) 

17 november 1999 1450 

Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep 

33. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring - Geen eindbeslissing, tach onmid
dellijk vatbaar voor' cassatieberoep - Be
schikking tot verwijzing - Hoger beroep 
- Kamer van inbeschuldigingstelling -
Bevoegdheid. 

Uit de context van de artt. 135 en 416 
Sv., zoals zij gewijzigd werden bij wet 12 
maart 1998, in werking getreden op 2 

oktober 1998, volgt dat omniddellijk cassatie
beroep slechts openstaat tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
dat beslist over het hoger beroep van de 
verdachte tegen de verwijzingsbeschikking 
van de raadkamer, voor zover deze ver
wijzigingsbeschikking genomen werd onder 
de werking van het nieuwe artikel 135, 
§ 2, Sv. (Artt. 135 en 416 Sv.) 

30 maart 1999 458 

Burgerlijke rechtsvordering 

Duur, begin en einde 

34. - Strafzaken - Termijnen voor 
cassatieberoep en betekening - Burger
lijke rechtsvordering - Duur, begin en 
einde - Begin - Beslissing bij verstek 
t.a.v. de beklaagde- Gewone termijn van 
verzet - Cassatieberoep van de burger
lijke partij- Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen de beklaagde die jegens haar 
bij verstek tot schadevergoeding is veroor
deeld, is niet ontvankelijk indien het is 
ingesteld tijdens de gewone verzettermijn 
van de beklaagde. (Art. 413, derde lid, Sv.) 

16 juni 1999 867 

35. - Strafzaken - Termijnen voor 
cassatieberoep en betekening - Burger
lijke rechtsvordering - Duur, begin en 
einde - Einde - Cassatieberoep van de 
burgerlijke partij - Ontvankelijkheid. 

Behoudens het bij art. 40, vierde lid, 
Taalwet Gerechtszaken bepaalde geval, 
en bij overmacht, is het cassatieberoep 
dat na het verstrijken van de in art. 373 
Sv. bepaalde termijn is ingesteld, laattij
dig en derhalve niet ontvankelijk. (Art. 
373, derde lid, Sv.) 

16juni1999 867 

Voorbarig cassatieberoep (geen eindbe
slissing) 

36. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Burgerlijke 
rechtsvordering - Voorbarig cassatie
beroep (geen eindbeslissing) - Beklaagde 
veroordeeld bij verstek - Veroordeling op 
tegenspraak t.a.v. de burgerlijke partij
Beslissing tegensprekelijk t.a.v. de vrijwil
lig tussengekomen partij - Voorziening 
van de burgerlijke partij tegen deze laatste 
beslissing - Voorziening v66r het verstrij
ken van de gewone termijn van verzet -
Ontvankelijkheid. 

Wanneer een arrest, op de burgerlijke 
rechtsvordering van de burgerlijke partij, 
eensdeels, de beklaagde bij verstek veroor
deelt bij een beslissing die op tegenspraak 
is gewezen ten aanzien van de burgerlijke 
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partij, anderdeels, de vordering gericht 
tegen de vrijwillig tussengekomen partij 
als ongegrond afwijst bij een beslissing 
die op tegenspraak is gewezen ten aan
zien van de vrijwillig tussengekomen par
tij, is de voorziening van de burgerlijke 
partij gericht tegen deze laatste beslissing 
en ingesteld v66r het verstrijken van de 
gewone termijn van verzet, hoewel in begin
sel ontvankelijk, toch voorbarig, aange
zien haar lot aan dat van beklaagde ondeel
baar verbonden is. 

12 januari 1999 27 

37. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Burgerlijke 
rechtsvordering - Voorbarig cassatie
beroep (geen eindbeslissing) - Beslissing 
om de burgerlijke belangen aan te houden. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing wordt ingesteld 
tegen de beslissing, waarbij de appel
rechter de zaak naar de eerste rechter 
verwijst opdat deze, in voorkomend geval, 
uitspraak doet over de door hem aange
houden burgerlijke belangen. (Art. 416 
Sv.; art. 37 wet 12 maart 1998 tot verbe
tering van de strafrechtspleging in het 
stadium van het opsporingsonderzoek en 
het gerechtelijk onderzoek.) 

10 maart 1999 354 

38. - Strafzaken - Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Burgerlijke 
rechtsvordering - Voorbarig cassatie
beroep (geen eindbeslissing) -Arrest waar
bij de beklaagde veroordeeld wordt tot 
betaling van een vergoeding en een deskun
dige wordt aangewezen. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing wordt ingesteld 
tegen een arrest dat, zonder uitspraak te 
doen over een bevoegdheidsgeschil of met 
toepassing van de art. 135 en 235bis Sv., 
de beklaagde veroordeelt tot betaling van 
een provisionele vergoeding aan de bur
gerlijke partij, een deskundige aanwijst 
en de uitspraak over de kosten aanhoudt. 
(Art. 416 Sv.) 

5 mei 1999 615 

Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep 

39. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Burgerlijke 
rechtsvordering- Geen eindbeslissing, tach 
onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep 
- Beginsel van de aansprakelijkheid -
Cassatieberoep van de beklaagde - Ont
vankelijkheid. 

Ontvankelijk is het cassatieberoep van 
de beklaagde tegen de beslissing op de 

tegen hem ingestelde burgerlijke rechts
vordering waarbij uitspraak wordt gedaan 
over het beginsel van de aansprakelijk
heid. (Art. 416, tweede lid, Sv.) (Impliciet.) 

5 mei 1999 615 

VORMEN 

Algemeen 

40. - Strafzaken - Vormen - Alge
meen - Verzoek tot opheffing van een 
onderzoekshandeling- Niet-inverdenking
gestelde - Veroordeling in de kosten -
Cassatieberoep - Geen betekening aan 
het openbaar ministerie - Ontvanke
lijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een verzoeker tot opheffing van een 
onderzoekshandeling die geen inverden
kinggestelde is en die door het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling ver
oordeeld werd in de kosten van het ver
zoek en van het hoger beroep indien de 
voorziening niet werd betekend aan het 
openbaar ministerie. (Artt. 61quater, §§ 1, 
2 en 5, en 418 Sv.) 

23 februari 1999 271 
820030300 

41. - Strafzaken - Vormen - Alge
meen - Verzoek tot opheffing van een 
onderzoekshandeling- Geen verdachte
Weigering - Voorziening - Geen beteke
ning aan het openbaar ministerie- Ont
vankelijkheid. 

Het cassatieberoep van een eiser, die 
geen verdachte is en die verzoekt om een 
daad van onderzoek op te heffen, wat door 
het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling is afgewezen, is niet ontvan
kelijk als de voorziening niet werd betekend 
aan het O.M. (Artt. 61quater en 418 Sv.) 

28 april 1999 585 

42. - Strafzaken - Vormen - Alge
meen - Arrest waarbij de burgerlijke
partijstelling en de vordering van het open
baar ministerie onontvankelijk worden ver
klaard - Betekening aan de verdachte -
Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de burgerlijke partij tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij de tegen de verdachte neerge
legde klacht met burgerlijke-partijstelling 
en de door het openbaar ministerie tegen 
dezelfde verdachte ingestelde vordering 
niet ontvankelijk worden verklaard, wan
neer dit cassatieberoep niet aan de ver
dachte betekend werd. (Art. 418 Sv.) 

21 september 1999 1145 
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Vorm van het cassatieberoep en vermel
dingen 

43. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
van het cassatieberoep en vermeldingen -
Douane en accijnzen- Burgerlijke rechts
vordering - Veroordelende beslissing -
Geldboeten - Ontdoken rechten - Ver
beurdverklaring - Geen enkel middel -
Ontvankelijkheid. 

Inzake douane en accijnzen is de voor
ziening van de beklaagde tegen de beslis
sing die hem veroordeelt tot betaling van 
de geldboeten en ontdoken rechten en die 
de verbeurdverklaring van de in beslag 
genomen goederen uitspreekt, niet ontvan
kelijk, wanneer de eiser geen enkel mid
del aanvoert. 

13 januari 1999 43 

44. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
van het cassatieberoep en vermeldingen -
Gedetineerde - Bewaarder van de gevan
genis- Ondertekeningen-Stuk- Draag
wijdte. 

De voorziening in cassatie van de gede
tineerde wordt aan de bestuurder van de 
inrichting waar de gedetineerde is opge
sloten of aan diens gemachtigde gedaan; 
. het stuk, door de gedetineerde en een 
oewaarder van de gevangenis onderte
kend, waarbij de gedetineerde verklaart 
zich in cassatie te willen voorzien, maakt 
geen rechtsgeldige voorziening in cassatie 
uit. (Art. 31, § 2, Wet Voorlopige Hechte
nis 20 juli 1990; art. 1, eerste lid, wet 25 
juli 1893.) 

13 juli 1999 1003 

Vorm en termijn van betekening en/of 
neerlegging 

45. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn van betekening en/of neerleg
ging - Jeugdbescherming - Ouders van 
minderjarige- Ontvankelijkheid - Bete
kening aan openbaar ministerie. 

Niet ontvankelijk is het door de vader 
van een minderjarige tegen een arrest van 
de jeugdkamer van het hof van beroep 
ingesteld cassatieberoep, als niet blijkt 
dat het aan het O.M. werd betekend. (Art. 
418 Sv.) 

5 januari 1999 2 

46. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn van betekening en/of neerleg
ging- Voorlopige hechtenis- Invrijheid
stelling onder voorwaarden - Borgsom -
Toewijzing aan de Staat -Arrest van het 
hof van beroep - Cassatieberoep van de 
beklaagde :........ Geen betekening aan het 
openbaar ministerie - Ontvankelijkheid. 

Ontvankelijk, ofschoon niet aan het 0 .M. 
betekend, is het cassatieberoep van de 
beklaagde tegen het arrest van het hof 
van beroep tot toewijzing aan de Staat 
van de door die beklaagde bij zijn invrij
heidstelling gestorte borgsom. (lmpliciet.) 

3 maart 1999 311 

4 7. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn van betekening en I of neerleg
ging - Betekening - Regelmatigheid -
Ontvankelijkheid - Ambtshalve voorge
dragen middelen - Bevoegdheid van het 
Hof van Cassatie. 

Het Hof van Cassatie moet ambtshalve 
onderzoeken of de voorziening van een 
partij, die tot betekening ervan gehouden 
is, deze betekening heeft verricht en of ze 
regelmatig is. (Art. 418, eerste lid, Sv.) 

27 april 1999 561 

48. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn van betekening en/of neerleg
ging- Onherroepelijke beslissing op straf
gebied - Burgerlijke rechtsvordering -
Cassatieberoep van de gedwongen tussen
gekomen partij - Betekening - Wijze -
Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord 
van Schengen - Toepasselijkheid . 

Als de strafrechter onherroepelijk in de 
strafzaak heeft beslist en het cassatie
beroep uitsluitend gericht is tegen de beslis
singen op de burgerlijke rechtsvordering, 
kan de betekening van de voorziening van 
de gedwongen tussengekomen partij niet 
geschieden op de wijze bepaald bij artikel 
52.1 van de Overeenkomst van 19 juni 
1990 ter uitvoering van het Akkoord van 
Schengen van 14 juni 1985, d.i. door recht
streekse toezending van de gerechtelijke 
stukken over de post. (Art. 49, aanhef en 
d, van deze Overeenkomst.) 

27 april 1999 561 

49. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn van betekening en I of neerleg
ging- Burgerlijke rechtsvordering- Ge
dwongen tussengekomen partij - Beteke
ning- Bondsrepubliek Duitsland- Wijze 
- Tijdstip - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de gedwongen tussengekomen partij, 
gericht tegen een in de Bondsrepubliek 
Duitsland wonende verweerder, als geen 
stuk werd neergelegd waaruit blijkt dat 
de voorzitter van het Landgericht of Ambts
gericht in het rechtsgebied waarvan degene 
voor wie de akte van betekening is bestemd, 
zich bevindt, deze aan de geadresseerde te 
overhandigen akte heeft ontvangen. (Art. 
418 Sv., art. 40, eerste lid, Ger.W.) 

27 april 1999 561 
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50. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn van betekening en I of neerleg
ging - Betekening - Kamer van inbe
schuldigingstelling-Arrest van buitenver
volgingstelling - Cassatieberoep van de 
burgerlijke partij - Geen betekening 
aan het openbaar ministerie - Ontvanke
lijkheid. 

De burgerlijke partij die cassatieberoep 
instelt tegen een arrest, waarbij de kamer 
van inbeschuldigingstelling het verzet van 
die partij tegen een beschikking van de 
raadkamer, dat geen gevolg moet worden 
gegeven aan de strafVordering, niet gegrond 
verklaart, moet, op straffe van niet
ontvankelijkheid van het cassatieberoep, 
dat cassatieberoep aan het O.M. beteke
nen, zelfs indien de strafvordering was 
ingesteld tegen een onbekende. (Art. 418 
Sv.) 

26 mei 1999 729 

51. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn van betekening en/of neerleg
ging- Voorziening van de vrijwillig tussen
gekomen partij - Betekening. 

Niet ontvankelijk is de voorziening van 
de vrijwillig tussengekomen partij in zake 
verbeurdverklaring als de voorziening niet 
werd betekend aan het openbaar ministe
rie. (Art. 418 Sv.) 

5 oktober 1999 1217 

52. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn van betekening en/of neerleg
ging - Betekening - Burgerlijke rechts
vordering - Burgerlijke partij. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de burgerlijke partij, wanneer het aan 
de partijen tegen wie het is gericht, wordt 
betekend overeenkomstig het bepaalde in 
art. 38, § 1, Ger.W., dat andere materies 
dan strafzaken regelt. (Artt. 37 en 38 
Ger.W.) 

24 november 1999 1490 

53. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn van betekening en/of neerleg
ging - Verklaring van cassatieberoep. 

De verklaring van beroep in cassatie 
moet worden gedaan op de gri:ffie van het 
rechtscollege dat de bestreden beslissing 
heeft gewezen. (Art. 417 Sv.) 

1 december 1999 1527 

Vorm en termijn voor memories en stuk
ken 

54. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Memorie - Geen vermelding van de hoe
danigheid van de ondertekenaar- Gevolg. 

Het Hof slaat geen acht op een ter gri:ffie 
van het Hof neergelegde memorie, gete-

kend met de vermelding '1oco" zonder 
aanduiding van de hoedanigheid van de 
ondertekenaar. 

23 februari 1999 272 

55. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Memorie - Ondertekening - Leesbare 
handtekening-Hoedanigheid van de onder
tekenaar is niet vermeld en blijkt niet uit 
het dossier - Gevolg. 

Het Hof slaat geen acht op een tot 
staving van het cassatieberoep inge
diende memorie die is ondertekend '1oco 
mtr. ..." met een leesbare handtekening 
zonder vermelding van hoedanigheid, welke 
hoedanigheid evenmin blijkt uit enig stuk 
van het dossier. (Artt. 422 en 425 Sv.) 

20 april 1999 531 

56. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Verzoek tot heropening van het debat -
Laattijdige neerlegging - Ontvankelijk
heid. 

Het Hof slaat geen acht op een verzoek 
tot heropening van het debat, wanneer 
dat stuk minder dan acht dagen v66r de 
terechtzitting op de gri:ffie van het Hof is 
ontvangen. (Art. 420bis Sv.) 

28 april 1999 585 

57. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Neerlegging van een memorie - Termijn 
- Laattijdigheid - Gevolg. 

Waar de eiser niet aanvoert dat hij of 
zijn raadsman geen kennis hebben kun
nen nemen van de op de gri:ffie en in de 
gerechtszaal aangeplakte tabel, kan de 
omstandigheid dat de gri:ffie van het Hof 
eiser of zijn raadsman niet verwittigt van 
de datum van de rechtsdag niet als over
macht (die de laattijdige neerlegging van 
een memorie verantwoordt) worden 
beschouwd. (Art. 420bis en 420ter Sv.) 

29juni 1999 991 

58. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Termijn- Memorie. 

Niet ontvankelijk is de memorie die de 
eiser tot staving van een cassatieberoep in 
strafzaken minder dan acht vrije dagen 
v66r de terechtzitting heeft ingediend, ook 
al waren de negende en tiende dag voor de 
terechtzitting een zaterdag, een zondag of 
een andere wettelijke feestdag. (Art. 420bis, 
eerste lid, Sv.) 

13 juli 1999 1001 

59. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
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Voorwaardelijke invrijheidstelling- Voor
stel - Verwerping - Cassatieberoep 
Memorie - Neerlegging - Termijn -
Ontvanke-lijkheid. 

De memorie die eiser tot staving van 
een voorziening tegen een beslissing tot 
verwerping van een voorstel tot voorwaar
delijke invrijheidstelling minder dan acht 
dagen v66r de terechtzitting heeft neerge
legd, is niet ontvankelijk. (Art. 420bis, 
eerste lid, Sv.) 

13 oktober 1999 1260 

60. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Arrest van het Arbitragehof na een preju
diciiile vraag- Pleitnota- Ontvankelijk
heid - Beperking. 

Wanneer het Arbitragehof een arrest 
heeft gewezen op een door het Hof van 
Cassatie gestelde prejudiciele vraag, ver
eist de eerbiediging van het recht op een 
eerlijke en openbare behandeling van de 
zaak dat de partijen in de cassatie
procedure de gelegenheid wordt gegeven 
om, schriftelijk voor de terechtzitting of 
mondeling ter terechtzitting, hun stand
punt te doen kennen omtrent de betekenis 
van het antwoord van het Arbitragehof en 
over de weerslag ervan op de tijdig aange
voerde middelen; niet ontvankelijk is ech
ter de pleitnota waarin een nieuw middel 
wordt aangevoerd, wanneer die is inge
diend buiten de door art. 420bis Sv. bepaalde 
termijn. (Artt 420bis, 6.1 E.V.R.M., 14.1 
I.V.B.P.R.) 

14 december 1999 1610 

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSA
TIEBEROEP 

Algemeen 

61. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Algemeen -
Vreemdelingen - Vasthouding in een aan 
de grens gelegen plaats - Verzoekschrift 
van de vreemdeling - Beroep tegen de 
maatregel - Onderzoeksgerechten - Be
roep gegrond verklaard - Beslissing van 
invrijheidstelling - Cassatieberoep van 
de procureur-generaal bij het hof van beroep 
- Ontvankelijkheid. 

In de regel is ontvankelijk het cassatie
beroep van de procureur-generaal bij het 
hof van beroep, gericht tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij het beroep van de vreemdeling 
tegen de maatregel van vasthouding in 
een aan de grens gelegen plaats gegrond 
wordt verklaard en zijn invrijheidstelling 

wordt bevolen. (Impliciet.) (Artt. 71, 72, 
73 en 74/5, §§ 1, 2 en 3, Vreemdelingen
wet.) 

31 augustus 1999 1015 

Strafvordering 

Beslissingen uit hun aard niet vatbaar 
voor cassatieberoep 

62. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Onderzoeks
gerecht - Beslissing op het hager beroep 
van het openbaar ministerie - Voorwaar
den. 

Voor onmiddellijk cassatieberoep is vat
baar het arrest dat op het hager beroep 
van het openbaar ministerie is gewezen 
tegen een beschikking van buitenvervolging
stelling; de voorwaarde dat het arrest 
uitspraak doet over een onregelmatig
heid, een verzuim of een grand tot nietig
heid geldt alleen als het arrest gewezen is 
op het hager beroep van de verdachte. 
(lmpliciet.) (Art. 135, § 1, Sv.) 

20 januari 1999 69 

63. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Herope
ning van het debat- Geen eindbeslissing. 

De beslissing die de uitspraak aanhoudt 
en de heropening van het debat beveelt 
om de partijen in de mogelijkheid te stel
len tegenspraak te voeren over de moge
lijke toepassing op het geschil van een 
bepaling uit een decreet en over het ver
zoek van een van de partijen om een 
deskundigenonderzoek, is geen eindbeslis
sing en doet geen uitspraak over een geschil 
inzake bevoegdheid. (Art. 416 Sv., oud.) 

10 februari 1999 179 

64. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Raadka
mer - Verwijzingsbeschikking - Hoger 
beroep - Kamer van inbeschuldiging
stelling - Ontvankelijkheid - Regelma
tigheid van de onderzoeksprocedure-Ambts
halve onderzoek - Gevolg. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling is geen eindbeslissing en doet 
geen uitspraak over een geschil inzake 
bevoegdheid of met toepassing van de 
artt. 135 en 235bis Sv., wanneer de kamer, 
met toepassing van de wetgeving die van 
kracht was op het ogenblik dat de beschik
king tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank werd gewezen, het hager beroep 
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van de beklaagde tegen die beschikking 
niet ontvankelijk verklaart en, zonder ge
bruik te maken van haar nieuwe bevoegd
heden, zich niet ambtshalve uitspreekt 
over de regelmatigheid van de rechtsple
ging. (Artt. 416, 135, 146 en 235bis Sv.) 

10 februari 1999 182 

65. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Maatregel 
van inwendige aard. 

De beslissing waarbij de behandeling 
van de zaak wordt verdaagd zonder dat 
uitspraak wordt gedaan over een geschil 
i~ een maatregel van inwendige aard waar
tegen geen cassatieberoep openstaat. (Art. 
1046 Ger.W.) 

19 mei 1999 692 

66. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - In beslag 
genomen zaak - Teruggave - Openbaar 
ministerie - Beslissing. 

Het cassatieberoep dat op grond van 
art. 5 K.B. nr. 260, 24 maart 1936, op de 
bewaring, ter griffie, en de procedure tot 
teruggave van de in strafzaken in beslag 
genomen zaken, is ingesteld tegen de beslis
sing van het O.M. tot bevestiging van de 
schorsing van de teruggave van een in 
beslag genomen zaak, is niet ontvankelijk 
wegens de aard van de beslissing, die noch 
een vonnis noch een arrest is. (Artt. 407, 
408, 409, 413 en 416 Sv.; art. 5 K.B. nr. 
260, 24 maart 1936.) 

6 oktober 1999 1224 

Beslissingen waartegen reeds cassatie
beroep is ingesteld 

67. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Beslissingen waartegen reeds cas
satieberoep is ingesteld - Gevolg. 

In strafzaken kan een partij, behoudens 
het in art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechts
zaken bepaalde geval en het geval van 
regelmatige afstand, zich geen tweede maal 
tegen dezelfde beslissing in cassatie voor
zien, ook al is de tweede voorziening inge
steld v66r de verwerping van de eerste. 
(Art. 438 Sv.) 

13 januari 1999 4 7 

68. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring- Beslissingen waartegen reeds cassatie
beroep is ingesteld - Verwerping van het 
eerste cassatieberoep - Gevolg. 

De regel van openbare orde volgens 
welke "na een eerste cassatieberoep een 
ander cassatieberoep niet wordt toegela
ten" is van toepassing, ongeacht de rede
nen die tot de verwerping van het eerste 
cassatieberoep hebben geleid en ook al 
doet hetzelfde arrest over beide cassatie
beroepen uitspraak. (Art. 438 Sv.) 

16juni1999 871 

69. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Beslissingen waartegen reeds cas
satieberoep is ingesteld - Gevolg. 

In strafzaken kan een partij, behoudens 
het in art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechts
zaken, bepaalde geval en het geval van 
regelmatige afstand, zich onder geen enkel 
voorwendsel en op grond van geen enkel 
middel nogmaals tegen dezelfde beslis
sing in cassatie voorzien. (Artt. 438 Sv.) 

1 december 1999 1527 

Gemis aan belang of bestaansreden 

70. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring- Gem is aan be lang of bestaansreden 
- Veroordelend arrest - Verwerping der 
voorziening- Bevel tot onmiddellijke aan
houding - Voorziening - Ontvankelijk
heid. 

Wanneer het cassatieberoep tegen een 
veroordelend arrest wordt verworpen, heeft 
de voorziening tegen het bevel tot onmid
dellijke aanhouding geen reden van bestaan 
meer. 

13 januari 1999 44 

71. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring- Gem is aan be lang of bestaansreden 
- Veroordelend arrest - Cassatieberoep 
- Verzoek tot voorlopige invrijheidstel-
ling - Verwerping cassatieberoep tegen 
veroordelend arrest - Beslissing over 
verzoek voorlopige invrijheidstelling- Cas
satieberoep - Ontvankelijkheid. 

Wanneer het cassatieberoep tegen een 
veroordelend arrest wordt verworpen, gaat 
die veroordeling in kracht van gewijsde en 
heeft het cassatieberoep tegen een beslis
sing over een verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling geen bestaansreden meer. 

23 februari 1999 272 

72. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring- Gem is aan be lang of bestaansreden 
- Verstekarrest - Verzet - Arrest dat 
ingaat op het verzet en bij wege van een 
nieuwe beschikking uitspraak doet- Cassatie
beroep tegen het verstekvonnis - Ontvan
kelijkheid. 
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Niet ontvankelijk, bij gemis aan bestaans
reden, is het cassatieberoep van de beklaagde 
tegen een veroordelend verstekarrest, wan
neer het hofvan beroep, op het verzet van 
de beklaagde tegen dat arrest, hierop is 
ingegaan en beslist heeft bij wege van een 
nieuwe beschikking. 

5 mei 1999 617 

73. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring- Gem is a an be lang of bestaansreden 
- Veroordelend arrest - Verwerping van 
het cassatieberoep - Bevel tot onmiddel
lijke aanhouding- Cassatieberoep- Ont
vankelijkheid. 

Wanneer het cassatieberoep tegen een 
veroordelend arrest wordt verworpen, heeft 
de voorziening tegen het bevel tot onmid
dellijke aanhouding geen reden van bestaan 
meer. 

5 mei 1999 617 

Aller lei 

74. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Allerlei - Onderzoeksgerecht -
Verwijzingsbeschikking - Niet-inverden
kinggestelde - Onmiddellijk cassatie
beroep - Toepassingsgebied - Nieuwe 
wet - Werking in de tijd. 

Onmiddellijk cassatieberoep staat thans 
slechts open tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat beslist 
over het hoger beroep van een inverden
kinggestelde tegen een verwijzings
beschikking naar het vonnisgerecht van 
de raadkamer, voor zover deze verwijzings
beschikking werd genomen onder de 
werking van het nieuwe artikel 135, § 2, 
Sv. (Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid, Sv., 
zoals vervangen bij de wet van 12 maart 
1998.) 

23 februari 1999 269 

75. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring -Aller lei - Onderzoeksgerechten -
Kamer van inbeschuldigingstelling -
ordering tot toezicht op de regelmatigheid 
van een daad van onderzoek - Wei
gering - Cassatieberoep - Ontvanke
lijkheid. 

Het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling, dat uitspraak doet over 
een vordering tot toezicht op een daad van 
onderzoek, is onmiddellijk vatbaar voor 
cassatieberoep. (Art. 416, tweede lid, Sv.) 

24 november 1999 1493 

AFSTAND 

Algemeen 

76. - Strafzaken - Afstand - Alge
meen- Afstand namens een overledene
Gevolg. 

Het Hof verleent geen akte van de namens 
een overledene gedane afstand. 

13 januari 1999 42 

Burgerlijke rechtsvordering 

77. - Strafzaken-Afstand-Burger
lijke rechtsvordering - Afstand die door 
dwaling is aangetast - Oevolg. 

Wanneer een partij cassatieberoep heeft 
ingesteld en van haar voorziening afstand 
doet zonder te berusten, op grond dat de 
beslissing waartegen cassatieberoep werd 
ingesteld geen eindbeslissing in de zin 
van art. 416 Sv. is, verleent het Hof geen 
akte van die afstand, als het oordeelt dat 
de bestreden beslissing een eindbeslissing 
is. (Art. 416 Sv.) 

24 maart 1999 426 

78. - Strafzaken-Afstand- Burger
lijke rechtsvordering - Afstand die door 
dwaling is aangetast - Gevolg. 

Er kan geen akte worden verleend van 
de door dwaling aangetaste afstand. 

28 april 1999 570 

79. - Strafzaken-Afstand-Burger
lijke rechtsvordering- Cassatieberoep van 
de burgerlijke partij - Advocaat - Voor
waarden. 

Het Hof slaat geen acht op de afstand 
van het cassatieberoep van een burger
lijke partij, wanneer die afstand is gedaan 
door een advocaat die geen advocaat is bij 
het Hof van Cassatie en evenmin houder 
is van een bijzondere volmacht. (Art. 6 
wet 6 feb. 1961 tot wijziging van de wet
geving inzake de vertegenwoordiging van 
de beklaagden, de burgerlijk aansprake
lijke partijen en de burgerlijke partijen 
voor de strafrechtbanken; art. 420bis en 
425 Sv.) 

16 juni 1999 867 

80. - Strafzaken-Afstand-Burger
lijke rechtsvordering - Afstand die door 
dwaling is aangetast - Gevolg. 

Wanneer een partij cassatieberoep heeft 
ingesteld en van haar voorziening afstand 
doet zonder te berusten, op grond dat de 
beslissing waartegen cassatieberoep werd 
ingesteld geen eindbeslissing in de zin 
van art. 416 Sv. is, verleent het Hof geen 
akte van die afstand, als het oordeelt dat 
de bestreden beslissing een eindbeslissing 
is. (Art. 416 Sv.) 

15 december 1999 1625 
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ALLERLEI 

81. - Strafzaken - Allerlei - Feiten
rechter - Arbitragehof- Weigering een 
prejudiciele vraag te stellen - Kritiek op 
de beslissing - Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep is ontvankelijk wan
neer het niet beperkt is tot de weigering 
van de feitenrechter om een prejudiciele 
vraag aan het Arbitragehof te stellen, 
maar de bestreden beslissing bekritiseert, 
in zoverre de feitenrechter die vraag zelf 
beantwoord heeft. (Art. 29, § 2, Bijzondere 
Wet Arbitragehof.) 

9juni1999 792 

BELASTINGZAKEN 

ALGEMEEN 

82. - Belastingzaken - Algemeen -
Inkomstenbelastingen - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992) - Werking 
in de tijd. 

De cassatieberoepen tegen beslissingen 
gewezen op voorzieningen voor het hof 
van beroep ingeleid v66r 1 maart 1999, 
worden volledig beheerst door de artike
len 386 tot 391 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 zoals ze beston
den voor hun ophe:ffing bij artikel 34 van 
de wet van 15 maart 1999. (Art. 97, negende 
lid, wet 15 maart 1999, art. 11, eerste lid, 
wet 23 maart 1999.) 

21 juni 1999 911 

83. - Belastingzaken - Algemeen -
Inkomstenbelastingen - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992) - Werking 
in de tijd. 

Voorzieningen in cassatie tegen arres
ten gewezen op voorzieningen voor het ~?f 
van beroep die v66r 1 maart 1999 ZIJn 
ingesteld worden geheel geregeld door de 
artt. 386 tot 391 W.I.B. 1992 die toepasse
lijk waren voor hun ophe:ffing bij art. 34 
wet 15 maart 1999. (Art. 97, negende lid, 
wet 15 maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 
23 maart 1999 ) 

22 november 1999 1466 

84. - Belastingzaken - Algemeen -
Gemeentebelastingen - Provincie
belastingen- W.I.B. (1992)- Werking in 
de tijd. 

Onder "toepassing van het W~t):>Oek v~n 
de Inkomstenbelastingen 1992 m de zm 
van art. 97, derde lid, van de wet van 15 
maart 1999 betreffende de beslechting van 
fiscale geschillen, worden ook befP'epen de 
bepalingen van het W.I.B. 1992 d1e toepas
selijk zijn op de cassatie?.eroepel!-_tegen de 
arresten die gewezen ZIJn op biJ het hof 

van beroep ingediende voorzieningen inzake 
directe gemeente- en provinciebelastingen; 
derhalve zijn de artt. 97, negende lid, van 
de voornoemde wet van 15 maart 1999 en 
11 eerste lid, van de wet 23 maart 1999 
va~ toepassing op dergelijke cassatie
beroepen. (Art. 97, derde en negende lid, 
wet 15 maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 
23 maart 1999.) (lmpliciet.) 

20 december 1999 1645 

PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSA
TIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD 

Eisers en verweerders 

85. - Belastingzaken- Personen door 
of tegen wie cassatieberoep kan of moet 
worden ingesteld - Eisers en verweerders 
- Gemeentebelastingen -Eiser-Gemeente 
- College van burgemeester en schepenen 
- Gemeenteraad- Machtiging- Thrant-
woording. 

Het college van burgemeester en sche
penen kan weliswaar namens de gemeen
teraad een voorziening tot bewaring van 
recht instellen, maar de aldus ingediende 
voorziening moet niet-ontvankelijk wor
den verklaard wanneer niet regelmatig, 
voor het Hof, een machtigingvan de gemeen
teraad is overgelegd. (Artt. 104, 105, 106, 
123, go en go, en 270 Gemeentewet.) 

1 februari 1999 110 

TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING 

Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor 
cassatieberoep 

86. - Belastingzaken- Termijnen van 
cassatieberoep en betekening - Beslissi!'-
gen onmiddellijk vatbaar voor cassatw
beroep - Inkomstenbelastingen - Hof 
van beroep-Arrest- Eindbeschikkingen 
- Kennisgeving. 

In de regel is te laat ingesteld en, bijge
volg, niet ontvankelijk de voorziening gericht 
tegen de eindbeschikkingen van een arrest 
inzake directe belastingen, wanneer die 
voorziening meer dan drie maanden na de 
kennisgeving van het arrest werd inge
steld. (Art. 388 W.I.B. 1992; artt. 2 en 19 
Ger.W.) (lmpliciet.) 

22 november 1999 1462 

VORMEN 

Algemeen 

87. - Belastingzaken - Vormen -
Algemeen - Gemeentebelastingen -
Openbaar ministerie - Grand van niet
ontvankelijkheid - Kennisgeving. 
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Het openbaar ministerie bij het Hofvan 
Cassatie, dat ambtshalve een grond van 
niet-ontvankelijkheid opwerpt tegen een 
voorziening inzake directe gemeentebelas
tingen, dient daarvan niet vooraf aan de 
advocaten van de partijen kennis te geven 
bij gerechtsbrief, daar art. 1097 Ger.W. 
terzake niet van toepassing is. (Art. 1097 
Ger.W.) (lmpliciet.) 

1 februari 1999 110 

Vorm van het cassatieberoep en vermel
dingen 

88. - Belastingzaken-Vormen- Vorm 
van het cassatieberoep en vermeldingen -
Inkomstenbelastingen - Verzoekschrift -
Handtekening- Verplichting- Geldig
heid. 

Aangezien cassatieberoep inzake directe 
belastingen bij wege van een verzoek
schrift wordt ingesteld, moet het noodza
kelijkerwijs ondertekend zijn door de eiser, 
door een advocaat of door een bijzondere 
volmachtdrager. (Art. 388, eerste lid, W.I.B. 
[1992].) 

18 januari 1999 58 

89. - Belastingzaken-Vormen- Vorm 
van het cassatieberoep en vermeldingen -
Inkomstenbelastingen- Verzoekschrift
Handtekening - Onleesbare handteke
ning - Ondertekenaar - Identiteit -
Hoedanigheid- Geen vermelding van iden
titeit - Niet vermelde hoedanigheid -
Gevolg. 

Het cassatieberoep dat met een geschrift 
"verzoekschrift tot cassatie" genaamd wordt 
ingesteld, is niet ontvankelijk wanneer 
dat geschrift vermeldt dat het opgesteld is 
door een advocaat, maar een onleesbare 
handtekening draagt, alsook het woord 
'1oco" en de naam van voornoemd advo
caat, zonder vermelding van de identiteit 
en de hoedanigheid van de ondertekenaar. 
(Art. 388, eerste lid, W.I.B. [1992].) 

18 januari 1999 58 

90. - Belastingzaken-Vormen- Vorm 
van het cassatieberoep en vermeldingen -
Verzoekschrift tot cassatie- Belgische Staat 
- Minister van Financien - Bevoegde 
directeur - Handtekening - Bewijs. 

Uit het Wetboek van de lnkomstenbe
lastingen 1992 volgt dat het verzoek
schrift tot cassatie namens de Staat wordt 
ondertekend door de bevoegde directeur; 
de handtekening op het verzoekschrift wordt 
geacht tot bewijs van het tegendeel die te 
zijn van de daarop vermelde handelende 
ambtenaar. (Artt. 297, eerste lid, en 377 
W.I.B. [1992].) 

21juni1999 911 

91. - Belastingzaken- Vormen- Vorm 
van het cassatieberoep en vermeldingen -
Verzoekschrift tot cassatie - Belgische Staat 
- Minister van Financien - Bevoegde 
directeur - Machtiging - Begrip. 

De directeur der belastingen treedt nood
zakelijk en uitsluitend op als orgaan van 
de Belgische Staat, vertegenwoordigd door 
de minister van Financien; hij is bevoegd 
om, zonder vermelding van enige andere 
opdracht dan die welke voortvloeit uit zijn 
eigen hoedanigheid, cassatieberoep in te 
stellen. (Artt. 297, eerste lid, 377 en 378 
W.I.B. [1992].) 

21 juni 1999 911 

92. - Belastingzaken- Vormen- Vorm 
van het cassatieberoep en vermeldingen
Inkomstenbelastingen- Verzoekschrift -
Handtekening - Verplichting - Geldig
heid. 

Aangezien een voorziening in cassatie 
inzake directe belastingen bij verzoek
schrift wordt ingesteld, dient dat verzoek
schrift noodzakelijkerwijs ondertekend te 
zijn door eiser, door een advocaat of door 
een bijzonder gevolmachtigde. (Art. 388, 
eerste lid, W.I.B. (1992).) 

29 oktober 1999 1357 

93. - Belastingzaken-Vormen- Vorm 
van het cassatieberoep en vermeldingen -
Inkomstenbelastingen- Verzoekschrift
Handtekening - Leesbare handtekening 
- Ondertekenaar- Hoedanigheid- Niet 
vermelde hoedanigheid - Ontvankelijk
heid. 

De voorziening ingesteld door een geschrift 
"verzoekschrift tot cassatie" dat vermeldt 
dat het opgemaakt is door een advocaat en 
een lees bare handtekening draagt, gevolgd 
door de term '1oco" en de naam van voor
noemd advocaat, maar zonder vermelding 
van de hoedanigheid van de onderteke
naar, is niet ontvankelijk. (Art. 388, eerste 
lid, W.I.B. (1992).) 

29 oktober 1999 1357 

Vorm en termijn van betekening en/of 
neerlegging 

94. - Belastingzaken- Vormen- Vorm 
en termijn van betekening en/of neerleg
ging - Betekening - Verzuim - Gevolg. 

De voorziening in cassatie inzake directe 
belastingen, die wordt ingesteld door ter 
griflie van het hofvan beroep een verzoek
schrift neer te leggen, is niet ontvankelijk 
wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat genoemd 
verzoekschrift, v66r de neerlegging ervan, 
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aan de verwerende partij is betekend. 
(Art. 388, eerste en tweede lid, W.I.B. 
[1992].) 

1 februari 1999 115 

95. - Belastingzaken- Vormen- Vorm 
en termijn van betekening en I of neerleg
ging- Neerlegging- Inkomstenbelastin
gen - Directe gemeentebelastingen- Ver
zoekschrift - Brief 

Art. 388, tweede lid, W.I.B. 1992, dat 
ingevolge art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 
1986 betreffende de invordering en de 
geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen toepasselijk is op de 
directe gemeentebelastingen, bepaalt dat 
het verzoekschrift waarbij tegen het arrest 
van het hof van beroep voorziening in 
cassatie wordt ingesteld, ter griffie van 
het hof van beroep wordt afgegeven; die 
wetsbepaling wordt niet nageleefd door de 
eiser tot cassatie die het verzoekschrift 
niet ter griffie afgeeft, maar het per brief 
naar die griffie verstuurt. (Art. 388, tweede 
lid W.I.B. [1992]; art. 7, tweede lid, wet 23 
dec. 1986.) 

22 november 1999 1467 

Vorm van termijn voor memories en stuk
ken 

96. - Belastingzaken- Vormen- Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Vorm - Stukken - Gemeentebelastingen 
- Eiser - Gemeente - College van bur
gemeester en schepenen - Gemeenteraad 
- Machtiging- Verantwoording. 

Het college van burgemeester en sche
penen kan weliswaar namens de gemeen
teraad een voorziening tot bewaring van 
recht instellen, maar de aldus ingediende 
voorziening moet niet-ontvankelijk wor
den verklaard wanneer niet regelmatig, 
voor het Hof, een machtiging van de gemeen
teraad is overgelegd. (Artt. 104, 105, 106, 
123, so en 9°, en 270 Gemeentewet.) 

1 februari 1999 110 

97. - Belastingzaken-Vormen- Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Stukken- Inkomstenbelastingen-Afstand 
- Hervatting van geding - Toelatingen 
om te pleiten - Toelaatbaar karakter van 
het cassatieberoep - Verantwoording -
Overlegging - Voorwaarden. 

De akten van afstand of van hervatting 
van geding, de toestemmingen om te plei
ten, alsook de stukken die worden overge
legd tot staving van de ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep, kunnen, hoewel 
de wet dat in belastingzaken niet uitdruk-

kelijk bepaalt, worden neergelegd na het 
verstrijken van de termijnen die vastge
legd zijn in de artikelen 388 en 389 W.I.B. 
(1992) die, ingevolge art. 7, tweede lid, 
wet 23 december 1986, toepasselijk zijn 
inzake directe gemeentebelastingen, en, 
in voorkomend geval, na het verstrijken 
van de termijn voor de afgifte van een 
memorie van wederantwoord; die neerleg
ging moet evenwel gebeuren voordat het 
openbaar ministerie conclusie neemt. (Artt. 
388 en 389 W.I.B. [1992]; art. 7, tweede 
lid, wet 23 dec. 1986.) 

1 februari 1999 110 

TUCHTZAKEN 

VORMEN 

98. - Tuchtzaken - Vormen - Beslis
sing van de raad van beroep van de Orde 
van Geneesheren- Cassatieberoep- Ver
zoekschrift niet ondertekend door een advo
caat bij het Hof van Cassatie - Ontvan
kelijkheid. 

Het cassatieberoep tegen een beslissing 
van de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren is niet ontvankelijk wan
neer het is ingesteld bij verzoekschrift dat 
niet door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie is ondertekend. (Art. 26 K.B. nr. 
79 van 10 nov. 1967; art. 1080 Ger.W.) 

10 december 1999 1610 

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP 

99. - Tuchtzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Wet van 1 
maart 1976 - Dienstverlenend intellec
tueel beroep - Beslissing van de uitvoe
rende kamer en van de kamers van 
beroep. 

Krachtens art. 8, § 6, Kaderwet van 1 
maart 1976 tot reglementering van de 
bescherming van de beroepstitel en van 
de uitoefening van de dienstverlenende 
intellectuele beroepen kunnen de eindbe
slissingen van de kamers van beroep voor 
het Hof van Cassatie worden gebracht 
wegens schending van de wet of wegens 
schending van substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vormen. 
Deze bepaling heeft betrekking op alle 
beslissingen van de uitvoerende kamers of 
de verenigde uitvoerende kamers in laat
ste aanleg gewezen, en op de eindbeslis
singen van de kamers van beroep, en niet 
enkel op de beslissingen in disciplinaire 
zaken. 

9 april 1999 481 
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ARRESTEN RAAD VAN STATE 
100. - ArrestenRaadvanState-Arres

ten vatbaar voor cassatieberoep - Admi
nistratief kort geding- Beslissing over de 
bevoegdheid van de rechterlijke overhe
den. 

Is een arrest dat bij het Hofvan Cassa
tie aanhangig kan worden gemaakt, het 
arrest waarbij de afdeling administratie 
van de Raad van State, op de vordering tot 
schorsing van een akte van de administra
tieve overheid, uitspraak doet over de -
grenzen van zijn bevoegdheid ten aanzien 
van de bevoegdheid van de rechtscolleges 
van de Rechterlijke Macht. (Artt. 609, 2°, 
Ger.W., 33 Wet Raad van State.) 

3 juni 1999 774 

101. - ArrestenRaadvanState-Afde
ling administratie - Inleidend verzoek
schrift- Miskenning van de bewijskracht 
van de akten. 

De bewijskracht van een akte wordt 
miskend door de Raad van State die aan 
die akte een uitlegging geeft die met de 
bewoordingen ervan onverenigbaar is. (Artt. 
1319, 1320 en 1322 B.W.; art. 14 Wet Raad 
van State.) 

10 september 1999 1086 

CASSATIEMIDDELEN 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Algemeen 
Belang 
Onduidelijk middel 
Vereiste vermeldingen 
Aller lei 
STRAFZAKEN 
Algemeen 
Be lang 
Feitelijke grondslag 
Nieuw middel 
Onduidelijk middel 
Verband met de bestreden beslissing 
Onaantastbare beoordeling door de feiten-

rechter 
Ambtshalve voorgedragen middel 
Aller lei 
BELASTINGZAKEN 
Nieuw middel 
Onduidelijk middel 
Vereiste vermeldingen 
TUCHTZAKEN 
Belang 
Nieuw middel 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Onderzoek van feite

lijke gegevens - Ontvankelijkheid. 
Niet ontvankelijk is het middel dat het 

Hof ertoe verplicht feiten na te gaan waar
voor het niet bevoegd is. 

21 april 1999 543 

2. - Algemeen - Verzoek tot uitbrei
ding van de vernietiging. 

Een verzoek tot uitbreiding van de ver
nietiging is geen middel. 

9 juni 1999 791 

BURGERLIJKE ZAKEN 

ALGEMEEN 

3. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Middel uit niet-beantwoording van conclu
sie ingediend door andere partij- Gevolg. 

Tot staving van haar cassatieberoep mag 
een partij een gebrek aan antwoord op een 
conclusie van een andere partij slechts 
aanvoeren indien de berechting van de 
door die conclusie opgeworpen betwisting 
hetzelfde belang heeft voor het geschil 
tussen de eiser in cassatie en de verweer
der. (Art. 149 Gw.) 

4 november 1999 1386 

BE LANG 

4. - Burgerlijke zaken - Belang -
Gebrek aan belang- Begrip - Bestreden 
beslissing - Bekritiseerde grondslag -
Andere niet bekritiseerde grondslag -
Gevolg. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel dat, ook al was het gegrond, 
de verantwoording van de bestreden beslis
sing niet bei'nvloedt, aangezien die beslis
sing ook steunt op een andere niet door 
het middel bekritiseerde grondslag die 
voldoende is. 

3 mei 1999 602 

5. - Burgerlijke zaken - Belang -
Middel van niet-ontvankelijkheid- Wering 
uit debatten van tweede appelconclusie -
Gebrek aan nieuwe argumenten. 

De grond van niet-ontvankelijkheid die 
tegen een cassatiemiddel is opgeworpen 
wegens gebrek aan belang en hieruit is 
afgeleid dat de uit het debat geweerde 
tweede appelconclusie van een partij geen 
enkel nieuw argument bevat dat niet reeds 
in haar eerste appelconclusie werd aange
voerd, kan niet worden aangenomen om 
reden dat een partij een belang heeft dat 
een conclusie die zij wenst neer te leggen, 
niet uit het debat wordt geweerd. 

14 mei 1999 660 
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ONDUIDELIJK MID DEL 

6. - Burgerlijke zaken - Onduidelijk 
middel- Grand van niet-ontvankelijkheid. 

De grond van niet-ontvankelijkheid tegen
geworpen aan een middel dat niet nauw
keurig aanduidt waarin de zogezegde 
schending van een aangewezen wettelijke 
bepaling bestaat, dient te worden aange
nomen. 

25 oktober 1999 1334 

VEREISTE VERMELDINGEN 

7. - Burgerlijke zaken - Vereiste ver
meldingen- Eindvonnis over geschilpunt 
- Middel dat miskenning van het gezag 
van gewijsde aanvoert - Ontvankelijk
heid. 

Het middel dat de miskenning van het 
gezag van gewijsde en niet de schending 
van art. 19, eerste lid, Ger.W. aanvoert, 
terwijl het de rechter verwijt dat hij uit
spraak heeft moeten doen over een geschil
punt dat niet langer meer bij hem aanhangig 
was omdat hij vroeger in dezelfde zaak en 
tussen dezelfde partijen erover uitspraak 
had gedaan, is niet ontvankelijk. (Art. 19, 
eerste lid, 1080 Ger.W.) 

11 februari 1999 187 

8. - Burgerlijke zaken - Vereiste ver
meldingen- Wettelijke bepalingen-Minis
teriele besluiten. 

Wanneer een cassatiemiddel opkomt tegen 
de uitlegging die de feitenrechter van een 
ministerieel besluit geeft, zonder de scherr
ding aan te voeren van dat besluit, dat een 
wet is in de zin van art. 608 Ger.W., is het 
niet ontvankelijk. (Art. 1080 Ger.W.) 

10juni 1999 803 

ALLERLEI 

9. - Burgerlijke zaken - Allerlei 
Stuk bij de voorziening gevoegd - Misken
ning van bewijskracht - Controle door 
het Hof. 

Niet ontvan)mlijk is het middel, afgeleid 
uit de miskenning van de bewijskracht 
van een stuk dat bij de voorziening is 
gevoegd, wanneer het Hofniet kan nagaan 
of dat stuk overeenstemt met het stuk 
waarvan sprake is in de bestreden beslis
sing. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

12 maart 1999 367 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN 

10. - Strafzaken - Algemeen - Alco
holgehalte in het bloed- Ademanalyse -
Uitleg te geven aan de onderzochte -

Toezicht door de rechter - Feiten
onderzoek - Ontvankelijkheid. 

Het cassatiemiddel ten betoge dat de 
beslissing niet nagegaan heeft of de ver
balisanten aan de beklaagde de uitleg 
hebben gegeven, zoals die voorgeschreven 
en vereist is bij de wettelijke bepalingen 
betreffende de ademanalysetoestellen voor 
de meting van het alcoholgehalte in het 
bloed, is niet ontvankelijk, als het een 
onderzoek in feite vereist. (Art. 7, vierde 
lid, K.B. 18 feb. 1991 betreffende de analyse
toestellen voor de meting van de alcohol
concentratie in de uitgeademde alveolaire 
lucht.) 

10 februari 1999 178 

11. - Strafzaken- Algemeen- Rede
lijke termijn - Beraadslaging - Feiten
onderzoek - Ontvankelijkheid. 

Het cassatiemiddel, ten betoge dat eiser 
op de datum van de beslissing en gelet, 
onder meer, op de duur van de beraadsla
ging van de appelrechters, niet binnen 
een redelijke termijn zou zijn berecht, is 
niet ontvankelijk, wanneer het een onder
zoek vereist van de feitelijke gegevens die 
betrekking hebben op de complexiteit van 
de gehele zaak, te rekenen van het tijdstip 
waarop aan de beklaagde is gemeld dat 
tegen hem een strafrechtelijk opsporings
onderzoek was ingesteld. (Artt. 6.1 
E.V.R.M.) 

10 februari 1999 179 

12. - Strafzaken - Algemeen - Ont
vankelijkheid - Onderzoek van feitelijke 
gegevens. 

Niet ontvankelijk is het middel dat het 
Hof zou verplichten tot een onderzoek van 
feiten, waarvoor het niet bevoegd is. 

14 april 1999 493 

13. - Strafzaken - Algemeen - Ontvan
kelijkheid- Middel dat het Hof verplicht feiten 
te onderzoeken. 

Niet ontvankelijk is het middel dat het 
Hof zou verplichten tot een onderzoek van 
feiten, waarvoor het niet bevoegd is. 

28 april 1999 586 

BELANG 

14. - Strafzaken - Belang- Straf
vordering - Meerdere telastleggingen -
Een enkele straf - Middel dat op een 
telastlegging betrekking heeft-Naar recht 
verantwoorde straf- Ontvankelijkheid. 

De middelen die, gesteld dat zij gegrond 
waren, slechts op de feiten van een telast
legging betrekking hebben, terwijl de uit
gesproken maatregel naar recht is ver-



antwoord door de in de andere twee telast
leggingen bewezen verklaarde feiten, kun
nen niet leiden tot vernietiging en zijn, 
bijgevolg, niet ontvankelijk. (Artt. 411 en 
414 Sv.) 

3 februari 1999 129 

15. - Strafzaken - Belang - Begrip 
- Beklaagde - Mogelijkheid van zwaar
dere straf 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang 
is het middel van de beklaagde waarbij de 
aangevoerde tegenstrijdigheid in de bestre
den beslissing enkel zou voortvloeien uit 
het feit dat sommige gronden van het 
arrest zijn veroordeling tot een zwaardere 
strafverantwoord zouden hebben, nuder
gelijke tegenstrijdigheid de wettelijkheid 
van de uitgesproken veroordeling niet he eft 
kunnen aantasten ten nadele van de be
klaagde. 

23 februari 1999 263 

16. - Strafzaken- Belang- Ontvan
kelijkheid. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel dat, ook al was het gegrond, 
niet kan leiden tot cassatie van de bestre
den beslissing. 

3 maart 1999 293 

17. - Strafzaken- Belang- Vreem
delingen - Maatregel van vrijheidsbero
ving - Raadkamer - Invrijheidstelling 
- Inzage van het dossier. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel ten betoge dat de vreemde
ling tegen wie een maatregel van vrijheids
beroving is getroffen, geen inzage zou hebben 
gekregen van het dossier binnen de twee 
werkdagen v66r zijn verschijning voor de 
raadkamer, die zijn invrijheidstelling heeft 
bevolen. (Art. 72, zesde lid, Vreemdelin
genwet.) 

24 maart 1999 433 

18. - Strafzaken- Belang- Ten over
vloede gegeven reden - Kritiek .....:.. Gevolg. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel dat een ten overvloede gege
ven reden van de bestreden beslissing 
bekritiseert. 

24 maart 1999 436 

19. - Strafzaken - Belang - Straf
vordering - Meerdere telastleggingen -
Een enkele straf - Middel dat op een 
telastlegging betrekking heeft- Naar recht 
verantwoorde straf- Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk, omdat het niet tot 
cassatie kan leiden, is het middel dat 
aileen betrekking heeft op een telastleg
ging, als de enige straf wegens de ver
mengde telastleggingen, de keuze en de 
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maat ervan naar recht verantwoord zijn 
door de overige tegen de beklaagde bewe
zen verklaarde telastleggingen. (Artt. 411. 
en 414 Sv.) 

8 juni 1999 783 

20. - Strafzaken - Belang - Straf
vordering - Middel dat de onwettigheid 
van verklaringen aanvoert - Verklarin
gen die geen verband houden met de mis
drijven - Ontvankelijkheid. 

Het middel dat de onwettigheid aan
voert van verklaringen waarvan de bodem
rechters in feite vastgesteld hebben dat zij 
geen verband hielden met de bij hen aan
hangig gemaakte misdrijven, is niet ont
vankelijk, omdat het niet tot vernietigirig 
kan leiden. 

23juni 1999 941 

21. - Strafzaken- Belang- Burger
lijke rechtsvordering- Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst - Schadevergoeding 
aan niet foutieve benadeelde- Griefwaar
bij een samenlopende {out wordt aange
voerd - Ontvankelijkheid. 

Wanneer door de respectieve fouten van 
verscheidene personen schade is veroor
zaakt, is ieder van hen ten aanzien van de 
benadeelden die zelf geen fout hebben 
begaan tot volledige schadevergoeding 
gehouden; niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang zijn derhalve de grieven aan
gevoerd door degene die dergelijke schade 
heeft veroorzaakt of mede heeft veroor
zaakt, die aileen gericht zijn tegen de 
beslissing dat een derde geen fout heeft 
begaan die oorzaak is van het ongeval en 
de schade. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2 november 1999 1363 

22. - Strafzaken - Belang- Burger
lijke rechtsvordering- Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst - Herstelplicht -
Verscheidene daders - Volledige vergoe
dingsplicht - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel 
ten betoge dat eiser in cassatie niet aan
sprakelijk kan worden gesteld voor schade 
die mede is veroorzaakt door een fout van 
een derde, daar het geen invloed kan 
hebben op de veroordelingen die tegen 
eiser zijn uitgesproken in het voordeel van 
de slachtoffers die zelf geen fout hebben 
begaan, nude schadeverwekker gehouden 
is tot volledige vergoeding. 

7 december 1999 1583 

FEITELIJKE GRONDSLAG 

23. - Strafzaken - Feitelijke grand
slag - Bestreden beslissing - Onjuiste 
uitlegging. 
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Het middel dat steunt op een onjuiste 
uitlegging van de bestreden beslissing mist 
feitelijke grondslag. 

2juni1999 760 

NIEUW MIDDEL 

24. - Strafzaken - Nieuw middel -
Misdrijf - Deelneming - Ontvankelijk
heid. 

Het middel ten betoge dat de mogelijke 
deelneming van eiser aan het misdrijf, 
gesteld dat ze bewezen was, veeleer voort
vloeide uit medeplichtigheid dan uit me
dedaderschap, kan niet voor de eerste 
maal voor het Hof worden aangevoerd. 

13 januari 1999 44 

25. - Strafzaken - Nieuw middel -
Miskenning van het recht van verdediging 
- Ontvankelijkheid. 

Het niet aan de feitenrechter voorge
legde middel, afgeleid uit de miskenning 
van het recht van verdediging, doordat 
het openbaar ministerie, op de terechtzit
ting, naast de rechter heeft plaats
genomen, is nieuw en bijgevolg niet ont
vankelijk. 

20 januari 1999 66 

26. - Strafzaken - Nieuw middel -
Recht van verdediging - Recht op een 
eerlijk proces - Samenhang- Ontvanke
lijkheid. 

Het middel, afgeleid uit de miskenning 
van het recht van verdediging, van het 
recht op een eerlijk proces en van de regel 
van de samenhang, welke voortvloeit uit 
het feit dat het hof van beroep niet bij een 
en hetzelfde arrest uitspraak heeft gedaan 
over samenhangende of onsplitsbare mis
drijven, kan niet voor de eerste maal voor 
het Hof worden opgeworpen. 

27 januari 1999 90 

27. - Strafzaken- Nieuw middel
Recht van verdediging - Ontvankelijk
heid. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging kan niet voor de eerste maal voor het 
Hof van Cassatie worden aangevoerd. 

17 maart 1999 393 

28. - Strafzaken - Nieuw middel -
Hof van assisen- Gezworenen -Door de 
voorzitter overhandigde vragen- Ontvan
kelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel, waarin 
de schending wordt aangevoerd van de 
bepalingen van het Sv. betreffende de door 
de voorzitter van het hof van as sis en aan 
de gezworenen overhandigde vragen, als 
dat middel voor de eerste maal wordt 

aangevoerd voor het Hof van Cassatie. 
(Artt. 337, 338 en 341 Sv.) 

31 maart 1999 468 

29. - Strafzaken - Nieuw middel -
Recht van verdediging - Ontvankelijk
heid. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging kan niet voor het eerst voor het Hof 
van Cassatie worden aangevoerd. 

15 september 1999 1108 

30. - Strafzaken - Nieuw middel -
Recht van verdediging - Middel afgeleid 
uit het gebrek aan bijstand door een talk 
- Ontvankelijkheid. 

Het middel dat uitgaat van de misken
ning van eisers recht van verdediging, 
wegens schendingvan de artikelen 31 van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken en 332 Wetboek 
van Strafvordering, daar hij niet in elke 
stand van de strafrechtspleging, vanafhet 
strafonderzoek tot de procedure in hoger 
beroep, bijgestaan werd door een tolk ten
einde hem toe te laten de taal van zijn 
keuze aan te wenden, kan niet voor het 
eerst voor het Hof worden voorgedragen. 

2 november 1999 1365 

31. - Strafzaken- Nieuw middel
Recht van verdediging - Ontvankelijk
heid- Niet in het Duits gepubliceerd K.B. 

Het niet aan de bodemrechter voorge
legde middel, ten betoge dat het recht van 
verdediging miskend werd door het feit 
dat het K.B. 31 dec. 1953 in het Belgisch 
Staatsblad slechts in het Nederlands en 
in het Frans en niet in het Duits is bekend
gemaakt, is nieuw en derhalve niet ont
vankelijk. 

1 december 1999 1538 

32. - Strafzaken - Nieuw middel -
Bepalingen van openbare orde of van dwin
gend recht- Vereiste feitelijke gegevens
Feitenrechter- Geen vaststelling- Gevolg. 

Een middel dat aan de feitenrechter 
niet is voorgelegd of waarover die niet 
ambtshalve heeft beslist, ook al is het 
gegrond op wettelijke bepalingen die de 
openbare orde raken of van dwingend 
recht zijn, kan alleen voor het Hofworden 
opgeworpen wanneer de feitelijke gege
vens die voor de beoordeling ervan nood
zakelijk zijn; blijken uit de bestreden 
beslissing of uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan. 

7 december 1999 1587 

33. - Strafzaken - Nieuw middel -
Burgerlijke rechtsvordering-Arbeidsover
eenkomst - Aansprakelijkheid van aan
gestelde. 
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Niet ontvankelijk is het middel ten betoge 
dat de eiser, als aangestelde, wordt ver
oordeeld tot schadevergoeding, hoewel de 
beslissing niet vaststelt dat bij hem bedrog, 
zware schuld of een gewoonlijk voorko
mende lichte fout aanwezig was, wanneer 
uit de feitelijke vaststellingen van de beslis
sing of van enig ander stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet kan wor
den afgeleid dat de rechtsbetrekkingen 
tussen de aangestelde en de aansteller 
voortvloeiden uit een arbeidsovereen
komst in de zin van art. 1 Arbeidsover
eenkomstenwet. 

7 december 1999 1587 

34. - Strafzaken - Nieuw middel -
Misbruik van vertrouwen- Betwiste over
eenkomst - Bewijs - Regels van burger
lijk recht- Bepalingen noch van openbare 
orde noch van dwingend recht - Artikel 
1341 B. W. - Verweer niet voorgelegd aan 
feitenrechter - Ontvankelijkheid. 

Nu art. 1341 B.W. van openbare orde 
noch van dwingend recht is, kan het hierop 
gestoelde verweer niet voor het eerst voor 
het Hof worden aangevoerd en is het des
betreffende cassatiemiddel nieuw, mits
dien niet ontvankelijk. 

21 december 1999 1654 

ONDUIDELIJK MID DEL 

35. - Strafzaken - Onduidelijk mid
del - Begrip. 

Niet ontvankelijk, wegens onduidelijk
heid, is het middel dat aan de bestreden 
beslissing verwijt dat het een conclusie 
niet beantwoordt, zonder dat daarbij wordt 
aangegeven welke vordering, welk ver
weer ofwelke exceptie niet zou zijn beant
woord. 

13 januari 1999 43 

36. - Strafzaken - Onduidelijk mid
del - Begrip. 

Niet ontvankelijk is het middel, dat niet 
aangeeft in hoeverre de bestreden beslis
sing het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging en van het recht op een 
eerlijk proces heeft miskend. 

3 februari 1999 130 

37. - Strafzaken- Onduidelijk mid
del - Begrip. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan preci
sering, is het cassatiemiddel ten betoge 
dat art. 135 Gemeentewet is geschonden, 
zonder aan te geven in welk opzicht die 
bepaling zou zijn geschonden. (Art. 135 
Gemeentewet.) 

3 maart 1999 293 

38. - Strafzaken - Onduidelijk mid
del - Gronden - Geen antwoord op de 
conclusie - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk wegens onduidelijk
heid is het middel dat de schending van 
art. 149 Gw. aanvoert, zonder de vorde
ring, het verweer of de exceptie te preci
seren waarop het bestreden vonnis niet 
zou hebben geantwoord. (Art. 149 Gw.) 

21 april 1999 543 

39. - Strafzaken - Onduidelijk mid
del - Begrip. 

Niet ontvankelijk, wegens onduidelijk
heid, is het middel dat aan de bestreden 
beslissing verwijt dat het een conclusie 
niet beantwoordt, zonder dat daarbij wordt 
aangegeven welke vordering, welk ver
weer of welke exceptie niet zou zijn beant
woord. 

5 mei 1999 617 

40. - Strafzaken - Onduidelijk mid
del - Begrip. 

Niet ontvankelijk is het middel dat niet 
aangeeft in hoeverre de bestreden beslis
sing het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht op een eerlijk proces miskent. 

2juni 1999 760 

VERBAND MET DE BESTREDEN BESLIS
SING 

41. - Strafzaken- Verband met bestre
den beslissing - Middel zonder verband 
met de bestreden beslissing - Ontvanke
lijkheid. 

Het middel dat geen betrekking heeft 
op de bestreden beslissing, is niet ontvan
kelijk. 

13 januari 1999 47 

42. - Strafzaken - Verband met bestre
den beslissing - Middel zonder verband 
met de bestreden beslissing - Ontvanke
lijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat geen 
verband houdt met de bestreden beslis-
sing. 

24 februari 1999 277 

43. - Strafzaken- Verband met bestre
den beslissing - Hof van assisen - Ver
oordelend arrest - Voorziening- Middel 
dat kritiek oefent op het arrest over de 
burgerlijke rechtsvorderingen - Ontvan
kelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat kri
tiek oefent op het arrest dat uitspraak 
doet over de tegen eiser ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen, wanneer die door 
het hof van assisen veroordeelde eiser 
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alleen tegen het veroordelend arrest cassatie
beroep heeft ingesteld. 

28 april 1999 586 

44. - Strafzaken- Verband met bestre
den beslissing- Middel dat geen verband 
houdt met de bestreden beslissing - Niet
ontvankelijkheid. 

Het middel dat neerkomt op kritiek op 
de houding van het openbaar ministerie, 
is niet ontvankelijk, omdat het geen ver
band houdt met de bestreden beslissing. 

2juni1999 760 

45. - Strafzaken- Verband met bestre
den beslissing - Commissie voor de voor
waardelijke invrijheidstelling - Admi
nistratieve instanties - Openbaar minis
terie - Ontvankelijkheid. 

Het cassatiemiddel tegen een beslissing 
van een commissie voor de voorwaarde
lijke invrijheidsteling is niet ontvankelijk, 
wanneer het gericht is tegen de akten van 
administratieve instanties of van het O.M. 

15 september 1999 1108 

46. - Strafzaken- Verband met bestre
den beslissing - Middel zonder verband 
met de bestreden beslissing - Ontvanke
lijkheid. 

Het middel dat geen verband houdt met 
de bestreden beslissing, is niet ontvanke
lijk. 

6 oktober 1999 1229 

47. - Strafzaken- Verband met bestre
den beslissing- Dossier van de rechtsple
ging - Stukken van het voorbereidend 
onderzoek - Geen voeging - Middel -
Ontvankelijkheid. 

Het middel, waarin betoogd wordt dat 
in het aan het Hof, met toepassing van 
art. 424 Sv. overgelegde dossier .stukken 
ontbreken die deel uitmaken van het voor
bereidend onderzoek, houdt geen verband 
met het bestreden arrest en is bijgevolg 
niet ontvankelijk. 

22 december 1999 1660 

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER 

48. - Strafzaken- Onaantastbare be
oordeling door de feitenrechter - Feite
lijke gegevens. 

Niet ontvankelijk is het middel dat kri
tiek oefent op de feitelijke beoordeling 
door de feitenrechters van de gegevens 
van de zaak. 

28 april 1999 584 

49. - Strafzaken- Onaantastbare be
oordeling door feitenrechter - Misken
ning van de bewijskracht van de akten -
Begrip. 

-~~--~---:I =c=:~ =======r. -------
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Het middel, afgeleid uit de miskenning 
van de bewijskracht van de akten, dat 
kritiek oefent op de beoordeling van de 
feitelijke gegevens van de zaak door de 
feitenrechter, faalt naar recht. 

2 juni 1999 760 

AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL 

50. - Strafzaken - Ambtshalve voor
gedragen middel - Voorlopige hechtenis 
- Invrijheidstelling onder voorwaarden 
- Borgsom - Toewijzing aan de Staat -
Arrest van het hofvan beroep- Cassatie
beroep - Cassatieberoep van de beklaagde 
- Ambtshalve voorgedragen middelen -
Bevoegdheid van het Hof. 

Wanneer een beklaagde cassatieberoep 
instelt tegen het arrest van het hof van 
beroep tot toewijzing aan de Staat van de 
door hem bij zijn invrijheidstelling gestorte 
borgsom, kan het Hof ambtshalve midde
len voordragen. (Impliciet.) 

3 maart 1999 311 

ALLERLEI 

51. - Strafzaken-Allerlei- Cassatie
beroep van de tegenpartij- Verwerping
Gevolg. 

Het middel dat wordt aangevoerd voor 
het geval dat het bestreden vonnis geheel 
of gedeeltelijk zou vernietigd worden op 
het cassatieberoep van de tegenpartij, heeft, 
wegens de verwerping van dat cassatie
beroep, geen bestaansreden meer. 

27 april 1999 561 

52. - Strafzaken - Allerlei - Voor
waardelijke invrijheidstelling -
Wettelijke voorwaarden - Ontvanke
lijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat kri
tiek oefent op de wettelijke voorwaarden 
voor een eventuele voorwaardelijke invrij
heidstelling. 

3 augustus 1999 1011 

BELASTINGZAKEN 

NIEUW MIDDEL 

53. - Belastingzaken -Nieuw middel 
-Recht van verdediging- Ontvankelijk
heid. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging mag niet voor het eerst voor het Hof 
van Cassatie worden aangevoerd. (Alge
meen beginsel van het recht van verdedi
ging.) 

14 januari 1999 52 



ONDUIDELIJK MID DEL 

54. - Belastingzaken - Onduidelijk 
middel - Begrip - Redenen van de von
nissen en arresten - Kritiek - Niet pas
sende redenen - Vage redenen - Dubbel
zinnige redenen- Cassatiemiddel- Zelfde 
overwegingen. 

Niet ontvankelijk wegens gebrek aan 
duidelijkheid is het middel dat met een
zelfde overweging aanvoert dat de motive
ring van het bestreden arrest tegelijk niet 
passend, vaag en dubbelzinnig is. 

14 januari 1999 52 

55. - Belastingzaken - Onduidelijk 
middel - Geen antwoord op ·de conclusie 
- Voorwaarden - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk, wegens onduidelijk
heid, is het middel dat in algemene bewoor
dingen een gebrek aan antwoord op een 
memorie en op een conclusie aanvoert 
zonder aan te geven op welke precieze 
vordering, verweer of exceptie niet is geant
woord. 

15 februari 1999 197 

56. - Belastingzaken Onduidelijk 
middel - Miskenning van de bewijs
kracht van de akten - Voorwaarden -
Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk, wegens onduidelijk
heid, is het middel volgens hetwelk de 
bewijskracht van de akten is miskend, 
wanneer het niet duidelijk aangeeft van 
welke akten en van welke passages uit die 
akten de bewijskracht is miskend. 

15 februari 1999 197 

VEREISTE VERMELDINGEN 

57. - Belastingzaken - Vereiste ver
meldingen - Geschonden wetsbepalingen 
- Middel dat verschillende grieven aan
voert - Middel dat niet voor elke grief de 
geschonden wetsbepalingen aanduidt. 

Niet ontvankelijk zijn de middelen die, 
inzake inkomstenbelastingen, schending 
aanvoeren van verschillende wetsbepalin
gen en vervolgens verschillende grieven 
aanvoeren, maar niet aangeven, onder
dee! per onderdeel, welke wetsbepalingen 
op elke van de grieven betrekking hebben. 
(Art. 289 W.I.B., thans art. 388 W.I.B. 
1992.) 

23 december 1999 1666 

TUCHTZAKEN 

BE LANG 

58. - Tuchtzaken- Be lang- Verschil
lende telastleggingen - Een straf- Mid-

82-

del met betrekking tot een telastlegging -
Ontvankelijkheid. 

Wanneer de raad van beroep van de 
Orde van Architecten wegens verschil
lende telastleggingen een enkele tucht
straf uitspreekt, is het cassatiemiddel dat 
enkel betrekking heeft op een telastleg
ging ontvankelijk als niet vaststaat dat de 
door het middel niet bedoelde fout de 
uitgesproken tuchtstraf tot gevolg zou heb
ben gehad. 

16 december 1999 1632 

NIEUW MIDDEL 

59. - Tuchtzaken - Nieuw middel -
Orde van Geneesheren- Raad van beroep 
- Onduidelijkheid van de telastlegging
Ontvankelijkheid. 

Nieuw en dus niet ontvankelijk is het 
middel dat onduidelijkheid van de telast
legging aanvoert als uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat eiser zulks voor de raad van beroep 
heeft aangevoerd. 

7 mei 1999 638 

CHEQUE 

Uitgifte zonder dekking- Moreel bestand
deel - Begrip. 

De rechter die uit de door hem opgesomde 
feiten afleidt dat een beklaagde hoorde te 
weten dat de cheque op het ogenblik van 
de uitgifte ervan niet gedekt was, verant
woordt naar recht zijn beslissing om de 
beklaagde te veroordelen wegens uitgifte 
van ongedekte cheques. (Art. 61, 1 o, Cheque
wet.) 

13 januari 1999 39 

COILECTIEVEARBEIDSOVEREENKOMST 
1. - Paritair co mite voor het verzekerings

wezen - Vastheid van betrekking - Ont
slag- Economische of technische redenen 
- Procedures - Niet-naleving - For
faitaire vergoeding. 

De forfaitaire vergoeding van vastheid 
van betrekking, die de verzekeringsin
stelling als boete moet betalen aan de om 
economische oftechnische redenen ontsla
gen werknemer, is niet verschuldigd wegens 
het ontbreken van economische oftechni
sche redenen, maar wel omdat de werkne
mer is ontslagen zonder dat de verze
keringsinstelling de voorgeschreven pro
cedures heeft nageleefd. (Artt. 5 en 15 
C.A.O. 9 nov. 1987 Verzekeringswezen, 
algemeen verbindend verklaard bij K.B. 
30 maart 1988.) 

19 april 1999 523 
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2. - Deeltijdse arbeid - Omschrij
ving. 

De deeltijdse arbeid is de arbeid die 
regelmatig en vrijwillig gedurende een 
kortere periode dan de normale periode 
wordt verricht en die te onderscheiden is 
van occasionele arbeid, seizoenarbeid en 
tijdelijke arbeid. (Art. 1 C.A.O. nr. 35 
gesloten op 27 feb. 1981 in de Nationale 
Arbeidsraad.) 

31 mei 1999 740 

COMl\fiSSIE 

Commissionair - Geschillen ontstaan 
uit overeenkomsten die hij voor rekening 
van de opdrachtgever heeft gesloten -
Exclusieve hoedanigheid om in rechte op te 
treden. 

In beginsel heeft aileen de commissio
nair hoedanigheid om in rechte op te 
treden inzake de geschillen die zijn ont
staan uit de overeenkomsten die hij op 
zijn eigen naam of onder een maatschap
pelijke benaming voor rekening van de 
opdrachtgever heeft gesloten. (Art. 12 wet 
5 mei 1872.) 

9 december 1999 1601 

D 

DAGVAARDING 
1. - Ruimtelijke ordening en steden

bouw - Dagvaarding voor de correctio
nele rechtbank - Verplichte vermeldingen 
- Sanctie. 

De dagvaarding voor de correctionele 
rechtbank hoofdens inbreuken op de Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw moet 
de kadastrale omschrijving vermelden van 
het onroerend goed dat het voorwerp van 
het misdrijf is en de eigenaar ervan iden
tificeren in de vorm en onder de sanctie 
bepaald in art. 12 van de wet van 10 
oktober 1913; die sanctie bestaat in de 
mogelijkheid voor de bewaarder de over
schrijving te weigeren maar heeft niet de 
nietigheid van de dagvaarding en de niet
ontvankelijkheid van de strafvordering tot 
gevolg. (Artt. 69 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedenbouw en 12 wet 10 oktober 
1923.) 

5 oktober 1999 1211 

2. - Ruimtelijke ordening en steden
bouw - Dagvaarding voor de correctio
nele rechtbank - Niet behoorlijke om
schrijving van het onroerend goed- Gevolg. 

De niet behoorlijke omschrijving van 
het onroerend goed in de dagvaarding 
voor de correctionele rechtbank hoofdens 
inbreuken op de Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedenbouw tast de regelmatig
heid van de overschrijving in het hypotheek
kantoor niet aan en heeft geen invloed op 
de ontvankelijkheid van de strafvorde
ring. (Art. 69 Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedenbouw ) 

5 oktober 1999 1211 

DESKUNDIGENONDERZOEK 
1. - Strafzaken - Niet op tegen

spraak uitgevoerd deskundigenonderzoek 
- Weigering aanvullend deskundigen
onderzoek - Recht van verdediging -
Tegensprekelijk debat - Gevolg. 

Miskenning van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging kan niet 
worden afgeleid uit de omstandigheid aileen 
dat het door de onderzoeksrechter bevolen 
deskundigenonderzoek, in de regel, niet 
op tegenspraak wordt verricht, en even
min uit de weigering van de rechter om 
aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag 
te stellen of een aanvullend deskundigen
onderzoek te bevelen, wanneer de partijen 
voor de feitenrechter tegenspraak hebben 
kunnen voeren over de vaststellingen van 
de deskundige en over de daarover gestelde 
vragen. 

10 februari 1999 175 

2. - Strafzaken- Onaantastbare beoor
deling door de feitenrechter - Recht van 
verdediging. 

De bodemrechter oordeelt in feite, mits 
hij het recht van verdediging eerbiedigt, 
of er al dan niet grond bestaat om een 
deskundigenonderzoek te bevelen; scherr
ding van het recht van verdediging kan 
niet worden afgeleid uit de omstandigheid 
aileen dat de bodemrechter het door een 
partij gedane bewijsaanbod heeft verwor
pen, op grond dat het aangeboden bewijs 
niet noodzakelijk was om tot zijn overtui
ging te komen. (Algemeen beginsel van 
het recht van verdediging.) 

16juni 1999 871 

3. - Strafzaken - Bloedproef- Ana
lyse - Kennisgeving van de uitslagen -
Verzuim - Gevolg - Wettelijke bewijs
waarde van het deskundigenverslag. 

De kennisgeving van de uitslagen van 
de bloedproef aan de persoon van wie 
bloed werd afgenomen, is niet voorgeschre
ven op straffe van nietigheid; wanneer die 
kennisgeving niet is geschied, verliest het 
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deskundigenverslag zijn wettelijke bewijs
waarde niet, mits het recht van verdedi
ging geeerbiedigd werd. (Art. 9 K.B. 10 
juni 1959 betreffende de bloedproef met 
het oog op het bepalen van het alcoholge
halte.) 

16 juni 1999 872 

4. - Bewijswaarde - Deskundige -
Technisch raadsman van een der partijen 
- Gevolg. 

Niets belet de rechter aan de gegevens 
van een deskundigeonderzoek en aan de 
getuigenverklaringvan de deskundige geloof 
te hechten, ook al zou blijken dat die 
deskundige na de neerlegging van zijn 
verslag, is opgetreden als technisch raads
man van een der partijen. 

7 december 1999 1583 

5. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering- Schikking m. b. t. een deskun
digenonderzoek - Bevoegdheden van de 
rechter. 

Wanneer de partijen m.b.t. een medisch 
deskundigenonderzoek een minnelijke 
schikking hebben getroffen, waarin zij over
eengekomen zijn dat de beslissingen van 
de deskundigen vanuit een louter medisch 
oogpunt dezelfde waarde hebben als een 
gerechtelijk deskundigenonderzoek, is de 
strafrechter, die kennisneemt van de bur
gerlijke rechtsvordering, niet verplicht 
het advies van de deskundigen te volgen, 
indien het niet met zijn overtuiging strookt. 
(Art. 986 Ger.W.) 

15 december 1999 1621 

6. - Burgerlijke zaken- Deskundigen
onderzoek bevolen door een onderzoeksrech
ter-Niet op tegenspraak- Bewijswaarde. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging kan niet worden afgeleid uit de omstan
digheid dat de burgerlijke rechter, onder 
de gegevens die op tegenspraak aan zijn 
oordeel zijn voorgelegd, een niet
tegensprekelijk, op bevel van een onder
zoeksrechter opgemaakt deskundigen
verslag, als vermoeden in aanmerking heeft 
genomen. (Art. 2 Ger.W.) 

24 december 1999 1668 

DIEFSTAL EN AFPERSING 
1. - Ge~ld en bedreiging - Verzwa

rende omstandigheden - Correctionali
sering - Grenzen. 

De in art. 4 72 Sw. omschreven diefstal 
met geweld of bedreiging, gepleegd in de 
bij art. 4 72 Sw. bepaalde omstandigheden, 
kan niet worden gecorrectionaliseerd, als 
het geweld of de bedreiging hetzij een 
ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij het vol-

ledig verlies van het gebruik van een 
orgaan, hetzij een zware verminking tot 
gevolg heeft gehad. (Art. 473, derde lid, 
Sw.; art. 2, vierde lid, 3°, Wet Verzach
tende Omstandigheden.) 

16juni1999 873 

2. - Gebruiksdiefstal __: Moreel bestand
deel. 

Het bij art. 461, tweede lid, Sw. vereiste 
bijzonder opzet vereist niet dat de dader 
van het misdrijf de bedoeling had zich 
andermans zaak bedrieglijk toe te eige
nen, d.w.z. er animo domini over te beschik
ken, maar dat hij de bewuste wil had om 
de zaak aan het genot van de bezitter of 
van de gewettigde gebruiker te onttrek
ken voor een kortstondig gebruik, met het 
oogmerk om de zaak na gebruik terug te 
geven. (Art. 461, tweede lid, Sw.) 

15 december 1999 1625 

DOUANE EN ACCIJNZEN 

1. - Strafvordering- Verjaring- Bur
gerlijke rechtsvordering- I nvordering van 
de ontdoken rechten - Aard. 

De rechtsvordering van het bestuur tot 
betaling van de ontdoken rechten volgt 
niet uit het misdrijf, maar is rechtstreeks 
gegrond op de wet die de betaling van de 
rechten oplegt; die burgerlijke rechtsvor
dering gaat weliswaar met de strafvorde
ring samen, maar is een zelfstandige vor
dering. 

13 januari 1999 28 

2. - Burgerlijke rechtsvordering tot beta
ling van ontdoken rechten - Straf
onderzoek - Recht om te zwijgen en om 
niet aan de eigen inverdenkingstelling mee 
te werken - Inlichtingen verkregen met 
miskenning van het recht van verdediging 
- Gevolg. 

Voor de rechtsvordering tot invordering 
van de ontdoken rechten mag het bestuur 
geen voordeel halen uit inlichtingen die, 
naar aanleiding van een onderzoek dat tot 
strafvervolgingen geleid heeft, zijn verkre
gen met miskenning van het recht van 
verdediging, en meer bepaald van het 
recht om te zwijgen en om niet mee te 
werken aan de eigen inverdenkingstelling. 
(Artt. 6.1, 6.2 en 10 E.V.R.M.; art. 14.3, g, 
I.V.B.P.R.) 

13 januari 1999 28 

3. - Burgerlijke rechtsvordering- Ver
oordelende beslissing- Geldboeten - Ont
doken rechten - Verbeurdverklaring -
Cassatieberoep - Geen enkel middel -
Ontvankelijkheid. 
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Inzake douane en accijnzen is de voor
ziening van de beklaagde tegen de beslis
sing die hem veroordeelt tot betaling van 
de geldboeten en ontdoken rechten en die 
de verbeurdverklaring van de in beslag 
genomen goederen uitspreekt, niet ontvan
kelijk, wanneer de eiser geen enkel mid
del aanvoert. 

13 januari 1999 43 

4. - Verschillende misdrijven - Ver
mengde feiten - Eenheid van opzet -
Strafmaat - Enige straf 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechters in zake douane
inbreuken die, na te hebben vastgesteld 
dat wegens de vermengde feiten die bewe
zen zijn verklaard, slechts een straf dient 
te worden opgelegd, niettemin tot onder
scheiden geldboeten veroordelen. (Art. 65 
Sv.) 

11 mei 1999 651 

5. - Strafvordering- Visitatie - Voor
waarden- Fiscale ambtenaren- Bijzon
dere belastinginspectie- Machten- Om
vang. 

De wet verleent aan de ambtenaren van 
de bijzondere belastinginspectie de mach
ten van de ambtenaren der douane en 
accijnzen, onder meer deze tot het verrich
ten van een visitatie in de door haar 
bepaalde voorwaarden; de omstandigheid 
dat ze deze niet zelfverrichten maar hier
voor slechts bijstand verlenen aan ambte
naren van douane en accijnzen doet geen 
afbreuk aan hun eigen machten inzake 
douane en accijnzen. (Artt. 87 wet 8 augus
tus 1980 betreffende de budgettaire voor
stellen 1979-1980, en 186, § 1, 188, 189, 
197 en 198 A.W.D.A.) 

8 juni 1999 783 

6. - Strafvordering - Verzet - Gede
tineerde - Verklaring - Voorwaarden -
Gevolg. 

De wettelijke bepaling die de beklaagde, 
wanneer hij zich in hechtenis bevindt en 
het vereiste bedrag niet in zijn bezit heeft 
om de kosten van de akte van gerechts
deurwaarder te dekken, toelaat tegen zijn 
veroordeling verzet te doen door middel 
van een verklaring aan de bestuurder van 
de strafinrichting of aan zijn gemach
tigde, maakt geen onderscheid naarge
lang de strafvordering aanhangig wordt 
gemaakt door het openbaar ministerie dan 
wel door de bevoegde administratie, zoals 
het Ministerie van Financien. (Artikel 2 
K.B. nr. 236 van 20 januari 1936.) 

14 september 1999 1103 

7. - Gefabriceerde tabak- Sigaretten 
- Pakjes - Fiscale bandjes - Ontstente
nis - Voorhanden hebben - Misdrijf
Moree[ bestanddeel. 

Het voorhanden hebben van pakjes siga
retten niet bekleed met Belgische fiscale 
bandjes waarop invoerrechten, accijns en 
bijzondere accijns verschuldigd zijn, is geen 
onachtzaamheids- of onopzettelijk mis
drijf, maar vereist algemeen opzet, dit is 
het opzet om wetens en willens de straf
rechtelijk verboden, respectievelijk gebo
den handeling te stellen of na te laten. 
(Artt. 220 en 221 Douane en Accijnzen
wet, 5, 4 o en 6, § 5, van de wet van 31 dec. 
194 7 betreffende het fiscaal regime van 
tabak en 9, 11 en 12 van het K.B. van 29 
december 1992 betreffende het fiscaal stel
sel van gefabriceerde tabak.) 

21 september 1999 1130 

8. - Proces-verbaal tot vaststelling van 
de feiten- Proces-verbaallaattijdig opge
steld - Beoordeling door de feitenrechter 
- 1bepassing. 

De enkele omstandigheid dat een proces
verbaal tot vaststelling van de overtredin
gen inzake douane en accijzen laattijdig 
werd opgesteld, houdt niet automatisch 
een miskenning van het recht van verde
diging in; het staat aan de rechter daar
over in feite te oordelen. (Art. 276 A.W.D.A.) 

21 september 1999 1132 

9. - Invoer- Aangifteverplichting
Van invoerrechten vrijgestelde goederen. 

Overeenkomstig artikel220, § 1,A.W.D.A., 
moet, in de regel, bij elke invoer van 
goederen aangifte gedaan worden bij de 
douane, zelfs indien de goederen vrij van 
invoerrechten of B.T.W. kunnen worden 
toegelaten; deze aangifte moet de admini
stratie toelaten te verifieren of rechten 
aan de Schatkist verschuldigd zijn en het 
behoort de invoerder te bewijzen, bij de 
invoer, dat het goed aan de voorwaarden 
van vrijstelling voldoet. (Art. 220, § 1, 
A.W.D.A.) 

21 september 1999 1132 

10. - Invoer-Aangifteverplichting
Verbeurdverklaring - Aard. 

De door artikel 221, § 1, A.W.A.D.A. 
ingestelde verbeurdverklaring heeft een 
zakelijk karakter, omdat de uitspraak ervan 
niet vereist dat de veroordeelde of ontdui
ker eigenaar is van de verbeurd te verkla
ren goederen en evenmin dat de ontduiker 
bekend is. (Artt. 220 en 221, § 1, A.W.D.A.) 

21 september 1999 1132 
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DRUKPERS (PO LITlE OVER DE) 
1. - Recht tot antwoord - Verzoeker 

tot inlassing van antwoord - Recht
streekse dagvaarding- Verjaring- Stui
ting. 

Een ontvankelijke dagvaarding bete
kend in opdracht van de verzoeker tot 
inlassing van een antwoord brengt de 
strafvervolging op gang en stuit de verja
ring. (Artt. 25 V.T.Sv. en 16 en 17 wet 23 
juni 1961.) 

5 oktober 1999 1220 

2. - Recht tot antwoord - Tekst die 
recht tot antwoord rechtvaardigt- Beoor
deling in feite. 

Het beoordelen van de tekst die het 
recht tot antwoord rechtvaardigt is een 
feitenkwestie. (Art. 2 wet 23 juni 1961.) 

5 oktober 1999 1220 

3. -Recht tot antwoord- Noodzaak 
derden in zaak te betrekken- Beoordeling 
in feite. 

Het beoordelen van de noodzaak bij het 
recht tot antwoord derden in de zaak te 
betrekken is een feitenkwestie. (Art. 3 wet 
23 juni 1961.) 

5 oktober 1999 1220 

4. - Recht tot antwoord - Afstand 
door verzoeker - Begrip. 

De afstand van klacht of rechtstreekse 
dagvaarding waardoor de strafvordering 
over het recht tot antwoord vervalt, is niet 
hetzelfde als een beweerde afstand van 
verzoek tot inlassing van een antwoord. 
(Art. 16 wet 23 juni 1961.) 

5 oktober 1999 1220 

DWANGSOM 
1. - Verjaring - Stuiting - Bevel tot 

betaling - Uitvoerend beslag - Onder
scheiden oorzaken - Gevolg. 

Het arrest dat vaststelt dat een bevel 
tot betaling de verjaring van de dwang
som stuit en dat een beschikking van de 
beslagrechter uitspraak heeft gedaan over 
een exploot van een vorig uitvoerend beslag 
dat een onderscheiden oorzaak had, is 
niet naar recht verantwoord wanneer het 
beslist dat de verjaring opgehouden is te 
lopen tot de datum van de beschikking. 
(Art. 1385octies Ger.W., en art. 2244 B.W.) 

8 april1999 4 72 

2. - Stedenbouw - Herstel van plaats 
in de vorige staat - Verschillende perso
nen- Hoofdelijke veroordeling- Dwang
som - Afzonderlijke veroordeling - Wet
tigheid. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
dat de beklaagden, die door de eerste 
rechter hoofdelijk veroordeeld werden tot 
het herstel van de plaats in de vorige 
staat, tot betaling van een dwangsom ver
oordeelt als niet aan de hoofdelijke veroor
deling wordt voldaan. (Art. 1.1 Eenvormige 
Beneluxwet 31 januari 1980; art. 135bis 
Ger.W.) 

4 mei 1999 610 

3. - Overlegging van stukken - Ver
oordeling tot een dwangsom- Hoger beroep 
- Ontvankelijkheid. 

Het hoger beroep tegen een beslissing 
waarbij een partij of een derde wordt 
veroordeeld tot betaling van een dwang
som in geval van weigering om stukken 
over te leggen, is ontvankelijk. (Artt. 616 
en 880, tweede lid, Ger.W.) 

12 november 1999 1429 

4. - Vordering -lnitiatief- Partij
Draagwijdte. 

Aan de voorwaarde gesteld door artikel 
1385bis Ger.W. dat een dwangsom slechts 
opgelegd kan worden "op vordering van 
een der partijen" komt geen verdere bete
kenis toe dan dat de rechter van de hem 
gegeven bevoegdheid geen gebruik kan 
maken als dat niet regelmatig is gevor
derd. (Art. 1385bis Ger.W.) 

16 november 1999 1444 

5. - Vordering - Partij Steden-
bouw - Gemachtigde ambtenaar - Her
stel van plaats in de vorige staat. 

De gemachtigde ambtenaar die inzake 
stedenbouw het herstel van de plaats in 
de vorige staat vordert, moet worden aan
gemerkt als een der partijen op wier vor
dering de wederpartij tot betaling van een 
dwangsom kan worden veroordeeld. (Art. 
68 gecoiird. decreet Vl. Parlement 22 okt. 
1996.) 

16 november 1999 1444 

E 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED 

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE 
Voorlopige maatregelen 
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 
T.a.v. de echtgenoten 
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ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE 

VOORLOPIGE MAATREGELEN 

1. - Echtscheidingsprocedure - Voor
lopige maatregelen- Uitkering tot levens
onderhoud-Nieuwe of gewijzigde omstan
digheden - Ontheffing of vermindering 
van uitkering - Aanvangspunt. 

De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, die in eerste aanleg uit
spraak doet over de voorlopige maatrege
len inzake echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten, is door die beschikking 
gebonden en mag die derhalve niet in trek
ken ofwijzigen, tenzij de omstandigheden 
veranderd zijn; in dat geval, mag de intrek
king of wijziging ingaan op een tijdstip 
dat de vordering tot intrekking of wijzi
ging voorafgaat. (Art. 1280 Ger.W.) 

17juni1999 884 

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 

T.A.V. DE ECHTGENOTEN 

2. - Gevolgen t.a.v. de personen- T.a.v. 
de echtgenoten - Uitkering tot levenson
derhoud - Vaststelling. 

De uitkering tot levensonderhoud die 
verschuldigd is aan de echtgenoot die de 
echtscheiding heeft verkregen, moet wor
den vastgesteld door de toestand van die 
echtgenoot op het ogenblik van de echt
scheiding te vergelijken met zijn toestand 
tijdens het samenleven en niet met zijn, 
meer recentere, toestand bij de scheiding. 
(Art. 301 B.W.) 

26 november 1999 1506 

ECONOMIE 

Apotheker - Activiteit. 
Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin 

van artikel1 van het Wetboek van Koop
handel en ook al hebben zij een maatschap
pelijke functie, de apothekers oefenen een 
activiteit uit die gericht is op de uitwisse
ling van goederen of diensten; zij streven 
op duurzame wijze een economisch doel 
na en zijn aldus in de regel ondernemin
gen in de zin van artikel 1 van de Mede
dingingswet. 

7 mei 1999 631 

ENERGIE 
1. - Elektrische installatie - Onder

grondse kabel - Onvoldoende diepte -
Fout - Aansprakelijkheid. 

De aanleg van een ondergrondse hoog
spanningskabel op een onvoldoende diepte 

kan de aansprakelijkheid van de instaila
teur in het gedrang brengen, zelfs als hij 
de minimale reglementaire diepte in acht 
heeft genomen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; 
art. 1/187 K.B. 10 maart 1981.) 

7 januari 1999 9 

2. - Ondergrondse elektrische kabel
Grondwerken - Verplichtingen. 

De verplichting om tijdens grond
werken in de nabijheid van een onder
grondse elektrische kabel vooraf de eigenaar 
van de kabel te raadplegen, geldt v66r het 
begin van ieder werk in de grond waarin 
die kabels ingegraven zijn. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.; art. 2/192 K.B. 10 maart 1981; 
art. 260bis A.R.A.B.) 

7 januari 1999 9 

EREDIENST 

Interne organisatie - Autonomie -
Grondwet (1994), Artikel 21- Gevolgen. 

Uit het in art. 21 Gw. neergelegde begin
sel dat elke godsdienst vrij haar eigen 
organisatie inricht, valt afte leiden, ener
zijds, dat de benoeming en de afzetting 
van bedienaren van een eredienst aileen 
maar door de bevoegde geestelijke over
heid kunnen geschieden, overeenkomstig 
de regels van de eredienst, en anderzijds, 
dat de godsdienstige discipline en rechts
macht op die bedienaars van de eredienst 
aileen door dezelfde overheid en overeen
komstig dezelfde regels kunnen worden 
uitgeoefend. (Art. 21 Gw. 1994.) 

3 juni 1999 767 

ERFDIENSTBAARHEID 
1. - Niet voortdurende erfdienstbaar

heid - Erfdienstbaarheid van overgang 
- Bewijs- Akte van erkenning- Beken
tenis - Begrip. 

Bij ontstentenis van een aktevan erken
ning van een niet voortdurende erfdienst
baarheid, zoals een erfdienstbaarheid van 
overgang, dient het optreden van een par
tij, om als akte van erkenning te gelden, 
een bekentenis uit te maken die de wil 
impliceert het bestaan van de erfdienst
baarheid te erkennen. (Art. 695 B.W.) 

28 januari 1999 103 

2. - Natuurlijke waterafloop- Schade 
van het lager gelegen erf - Burenhinder 
- Natuurlijk evenwicht. 

Aangezien de eigenaar van een onroe
rend goed aileen dan tot vergoeding van 
abnormale burenhinder gehouden is wan
neer hij door een niet foutief feit het 
evenwicht tussen zijn eigendomsrecht en 
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dit van de naburige eigenaar verbreekt, 
geeft geen aanleiding tot vergoeding wegens 
abnormale burenhinder de schade die het 
gevolg is van de verplichting van het lager 
gelegen erf om het water te ontvangen dat 
natuurlijk afloopt van een hoger gelegen 
erf, en de eigenaar van het hoger gelegen 
erf niets heeft gedaan waardoor de erf
dienstbaarheid is verzwaard. (Artt. 544 
en 640 B.W.) 

18 november 1999 1454 

ERFENISSEN 

Kleine nalatenschappen - Overneming 
- Voorwaarden m.b.t. de over te nemen 
goederen. 

Wanneer het noch om een landbouw
exploitatie, noch om een handels-, ambachts
of nijverheidsbedrijf gaat, is het recht tot 
overneming beperkt tot de waning die bij 
het overlijden betrokken was door de over
ledene, zijn echtgenoot of een van zijn 
afstarnmelingen, en tot de stoffering ervan, 
met uitsluiting van de gronden die met de 
over te nemen waning geen eenheid vor
men. (Art. 4 wet 16 mei 1900 tot wijziging 
van het erfstelsel voor de kleine nalaten
schappen.) 

9 april 1999 4 78 

EUROPESE UNIE 
VERDRAGSBEPALINGEN 
Algemeen 
Beginsels 
Beleid 
Aller lei 

VERDRAGSBEPALINGEN 

ALGEMEEN 

1. - Verdragsbepalingen - Algemeen 
- E.G.-verordening 3820185- Wegver
voer - Opgelegde verplichtingen - Niet
naleving - Opdrachtgever - Vrachtwa
genbestuurder- Bestraffing in hoofde van 
de opdrachtgever - Deelneming. 

De ornstandigheid dat de aan de opdracht
gever verweten gedraging tevens zou kun
nen wijzen op een slechte organisatie of 
een gebrek aan controle in de onderne
ming en hierdoor een overtreding op de 
verplichtingen hem opgelegd door artikel 
15 van de E.G.-verordening tot harmoni
satie van bepaalde voorschriften van sociale 
aard voor het wegvervoer zou inhouden, 
staat er niet aan in de weg dat hij door 
zijn bevel of zijn opdracht aan de bestuur
der op strafbare wijze deelneemt aan de 

overtreding van diens verplichtingen. (Artt. 
6, 7, 8 en 15 E.G.-verordening en artt. 66 
en 67 Sw.) 

12 januari 1999 23 

2. - Verdragsbepalingen - Algemeen 
- Internationaal Verdrag nopens het weg
verkeer - Bestuurder in internationaal 
wegverkeer - Begrip. 

De bepalingen van de artikelen 1.2, 4 en 
24 van het Internationaal Verdrag nopens 
het wegverkeer, ondertekend te Geneve 
op 19 september 1949 hebben aileen betrek
king op bestuurders in het internationaal 
wegverkeer, en niet op vreemdelingen die 
normaal verblijven in de Staat waarin zij 
zich bevinden : de alhier gevestigde bestuur
der moet derhalve houder en in het bezit 
zijn van een regelmatig in Belgie afgege
ven rijbewijs, geldig voor de categorie 
waartoe het voertuig behoort, vooraleer 
hij een motorvoertuig op de openbare 
weg mag besturen. (Artt. 1, 2, 4 en 24 
Internationaal Verdrag nopens het 
wegverkeer van 19 sept. 1949; artt. l.b, 
(i), en 41.6 Verdrag inzake het wegverkeer 
van 8 nov. 1968, art. 2, § 2, K.B. 6 mei 
1988.) 

2 februari 1999 118 

3. - Verdragsbepalingen - Algemeen 
- Inbreuken op de BTW-wetgeving -
Sancties - Schending van het com
munautair recht - Bestraffing - Vereis
ten. 

Bij gebreke van ter zake doorgedreven 
harmonisatie, bepalen de Lid-Staten in de 
regel vrij de sancties voor inbreuken op de 
BTW-wetgeving: zij moeten er evenwel 
over waken dat schendingen van het com
munautair recht op een analoge wijze als 
overeenkomstige inbreuken op het interne 
recht worden gesanctioneerd en dat de 
sancties op de niet-naleving van de ver
plichtingen in verband met de belasting 
over de toegevoegde waarde, zowel wat de 
grond als wat de procedure betreft, doel
treffend, proportioneel en afschrikkend 
zijn. 

5 februari 1999 142 

4. - Verdragsbepalingen - Algemeen 
- Pensioen - Werknemers - Rust
pensioen - Gelijke behandeling - Man
nen en vrouwen - Toepassingsgebied -
Uitsluiting - Pensioenleeftijd - Verschil 
- Mannelijke en vrouwelijke werknemers 
-E. G. - Artikel7 richtlijn Raad 79 I 7 I EG 
- Draagwijdte - Rustpensioen - Bere-
keningswijze. 

Art. 7, lid 1, sub a, van richtlijn 7917/EG 
van de Raad van 19 december 1978 betref
fende de geleidelijke tenuitvoer legging van 
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het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het gebied van de 
sociale zekerheid moet aldus worden uit
gelegd dat, wanneer een nationale rege
ling, zoals in Belgie, een verschil in pen
sioenleeftijd tussen mannelijke en vrou
welijke werknemers heeft gehandhaafd, 
de betrokken lidstaat het bedrag van het 
pensioen verschillend mag berekenen naar 
gelang van het geslacht van de werkne
mer. (Art. 7, eerste lid, sub a, richtlijn van 
de Raad 79/7fEG) 

8 maart 1999 331 

5. - Verdragsbepalingen - Algemeen 
- Pensioen - Werknemers - Rust
pensioen - Gelijke behandeling - Man
nen en vrouwen - Toepassingsgebied -
Uitsluiting - Pensioenleeftijd - Verschil 
- Mannelijke en vrouwelijke werknemers 
-E. G. - Artikel 7, richtlijn Raad 79 I 7 I 
EEG - Draagwijdte - Rustpensioen -
Berekeningswijze. 

Art. 7, lid 1, sub a, van richtlijn 
79/7fEEG van de Raad van 19 december 
1978 betreffende de geleidelijke ten
uitvoerlegging van het beginsel van ge
lijke behandeling van mannen en vrou
wen op het gebied van de sociale zeker
heid moet aldus worden uitgelegd dat, 
wanneer een nationale regeling, zoals 
in Belgie, een verschil in pensioenleef
tijd tussen mannelijke en vrouwelijke 
werknemers heeft gehandhaafd, de 
betrokken lidstaat het bedrag van het 
pensioen verschillend mag berekenen naar 
gelang van het geslacht van de werkne
mer. (Art. 7, lid 1, a, richtlijn van de Raad 
7917fEEG.) 

8 maart 1999 340 

BEGINSELS 

6. - Verdragsbepalingen - Beginsels 
- Evenredigheidsbeginsel - Inbreuken 
op fiscale wetgeving - Nationale sancties 
- Doelstellingen van de Gemeenschap -
Toetsing. 

Het evenredigheidsbeginsel vereist dat 
de sancties het kader van hetgeen nood
zakelijk is voor de beoogde doelstellingen 
niet mogen overschrijden en dat de controle
maatregelen niet zo onevenredig mogen 
zijn met de ernst van de overtreding dat 
zij een belemmering zouden vormen voor 
de vrijheden die door het Verdrag worden 
bekrachtigd; dit beginsel vereist niet dat 
alle sancties die de nationale wetgever 
neemt om inbreuken op de fiscale wetge
ving te sanctioneren, onderling volledig 
gelijklopend zouden zijn maar wel dat 

allen op hun evenredigheid met de doel
stellingen van de Gemeenschap worden 
getoetst. 

5 februari 1999 142 

BELEID 

7. - Verdragsbepalingen- Beleid
Richtlijn Raad 83 I 189 - Informatie
procedure - Technisch voorschrift - Ge
bruiksaanwijzing bij een product-Natio
nale bepaling die verplicht een bepaalde 
taal te gebruiken. 

In zoverre art. 13 Handelspraktijken
wet 1991 de verplichting inhoudt dat de 
gebruiksaanwijzingen minstens moeten 
gesteld zijn in de taal of de talen van het 
gebied waar de producten op de markt 
worden gebracht, vormt het geen tech
nisch voorschrift in de zin van de richtlijn 
831189fEEG. (Artt. 1 richtlijn 8311891 
EEG, 13 Handelspraktijkenwet 1991.) 

9 september 1999 1067 

ALLERLEI 

8. - Verdragsbepalingen - Allerlei -
Verbintenissen uit overeenkomst- Wetten
conflict - Toepasselijke wet - Bepaling 
- Wilsautonomie - Overeenkomstwet -
Gevolg. 

Een overeenkomst wordt beheerst door 
het recht dat de partijen hebben gekozen; 
de rechter schendt die regel wanneer hij 
de geldigheid van een strafbeding onder
zoekt volgens het Belgisch recht en met 
toepassing van dat recht de nietigheid van 
dat beding uitspreekt hoewel, volgens vorige 
vaststellingen van die rechter, de overeen
komst aan het Luxemburgs recht is onder
worpen. (Art. 3, § 1, Verdrag 19 juni 1980 
inzake het recht dat toepasselijk is op 
verbintenissen uit overeenkomsten; artt. 
1 en 3, § 1, wet 14 juli 1987.) 

17juni 1999 885 

9. - Verdragsbepalingen - Allerlei -
E.E.G.-Verdrag van 27 sept. 1968- Voor
lopige of bewarende maatregelen - Arti
kel 24 - Vereisten. 

Artikel 24 van het E.E.G.-Verdrag ver
wijst naar de nationale bepalingen ter 
zake en vereist dat er een band zou zijn 
tussen het voorwerp van de gevorderde 
maatregel en de op territoriale criteria 
gebaseerde bevoegdheid van de Verdrag
sluitende Staat van de aangezochte 
rechter. 

3 september 1999 1027 
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FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD 

BEVOEGDHEID 

RECHTSPLEGING 

GEVOLGEN(PERSONEN,GOEDEREN,VER-
BINTENISSEN) 

ALLERLEI 

BEVOEGDHEID 
1. - Bevoegdheid - Plaatselijke be

voegdheid- Vennootschap onder firma -
Faillissement van een vennoot. 

De rechtbank die plaatselijk bevoegd is 
om een vennootschap onder firma failliet 
te verklaren, is tevens bevoegd om kennis 
te nemen van de vordering tot faillietver
klaring van de vennoten die onbeperkt en 
hoofdelijk aansprakelijk zijn. (Art. 440, 
tweede lid, Faillissementswet.) 

18 februari 1999 220 

2. - Bevoegdheid - Plaatselijke be
voegdheid - Faillietverklaring na aan
gifte - Woonplaats van de koopman -
Tijdstip van de aangifte. 

De rechter bij wie de aangifte wordt 
gedaan van het faillissement en die vast
stelt dat de koopman in zijn rechtsgebied 
zijn woonplaats heeft en op het tijdstip 
van de aangifte opgehouden heeft te beta
len, is in de regel bevoegd om de failliet
verklaring uit te spreken; om over zijn 
bevoegdheid te beslissen, is hij niet ver
plicht na te gaan of de koopman in de 
periode v66r de aangifte elders een woon
plaats had en opgehouden had te betalen 
op een ander tijdstip dan uit de aangifte 
blijkt. (Art. 631 Ger.W. zoals van toepas
sing voordat het gewijzigd werd bij art. 
115 wet 8 augustus 1997, en 442 Faillisse
mentswet.) 

25 juni 1999 956 

RECHTSPLEGING 
3. - Rechtspleging- Faillissement -

Vordering in rechte - Vordering van de 
curator - Draagwijdte. 

De curator van een faillissement die 
namens de boedel in rechte optreedt, oefent 
de gemeenschappelijke rechten van alle 
schuldeisers uit, maar niet hun indivi
duele rechten, zelfs wanneer die indivi
duele rechten zouden zijn samengevoegd. 

19 oktober 1999 1295 

4. - Rechtspleging- Faillissement
Vordering in rechte - Vordering van de 
curator - Voorwerp - Gemeenschappe
lijke rechten van alle schuldeisers -
Begrip. 

Gemeenschappelijke rechten van alle 
schuldeisers bij het faillissement zijn de 
rechten, die voortvloeien uit de schade ten 
gevolge van de fout van wie ook, waardoor 
het passiefvan het faillissement vermeer
derd ofhet actief ervan verminderd wordt; 
de omstandigheid dat de schade veroor
zaakt werd door een van de schuldeisers 
belet niet dat zij ten nadele van alle 
schuldeisers het passief van het faillisse
ment kan hebben vermeerderd ofhet actief 
ervan kan hebben verminderd. (Artt. 16 
e.v. Faillissementswet 8 aug. 1997.) 

19 oktober 1999 1295 

GEVOLGEN(PERSONEN, 
GOEDEREN, VERBINTENISSEN) 

5. - Gevolgen (personen, goederen, ver
bintenissen) - Verbintenissen - Arbeids
overeenkomst - Beschermde werknemers 
- Ontslag wegens technische of economi
sche redenen - Paritair co mite - Ontsten
tenis van beslissing- Curator- Mandaat 
- Bevel van beperkte voortzetting van 
activiteiten - Overname van actief en 
personeel door derde - Stopzetting van 
activiteiten - Sluiting van onderneming 
- Begrip - Draagwijdte - Gevolg. 

Het rechtsbegrip "sluiting van onderne
ming" wordt niet miskend door de rech
ters, die beslissen dat er sluiting van 
onderneming was, wat de curator toeliet 
tot het ontslag over te gaan van de beschermde 
werknemers zonder voorafgaande erken
ning door de arbeidsrechtbank van het 
bestaan van de technische of economische 
redenen die het ontslag van personeelsle
den verantwoorden, op grond van de vast
stelling dat de curator gemachtigd werd 
door de rechtbank van koophandel de acti
viteiten gedurende een bepaalde tijd ver
der te zetten en die vervolgens oordelen 
dat de overname van een deel van de 
activa door een derde de stopzetting van 
de activiteiten in de zin van art. 1, § 2, 6°, 
wet 19 maart 1991 tot gevolg had, waar
door de curator verplicht werd alle werk
nemers afte danken, en dat het feit dat de 
activiteiten door een derde werden voort
gezet en hierbij een groot deel van het 
personeel waaronder ook beschermde werk
nemers werden in dienst genomen hier
aan geen afbreuk doet. (Art. 1, § 2, 6°, en 
3, § 1, wet 19 maart 1991; artt. 475 en 477 
Faillissementswet 18 april 1851; artt. 11 
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e.v. C.A.O. nr. 32bis van 7 juni 1985, 
algemeen verbindend verklaard bij K.B. 
25 juli 1985.) 

22 februari 1999 246 

ALLERLEI 
6. - Allerlei - Misdrijven n.a.v. het 

faillissement - Aangifte van het faillisse
ment - Verzuim - Moreel bestanddeel. 

De overtreding van art. 489bis, 4', Sw., 
dat het verzuim strafbaar stelt om binnen 
de bij art. 9 Faillissementswet 1997 bepaalde 
termijn, aangifte te doen van het faillisse
ment, vereist het opzet om de faillietver
klaring uit te stellen. (Art. 489bis, 4 o, Sw.; 
art. 9 Faillissementswet 1997 .) 

9 juni 1999 791 

G 
GEESTESZIEKE 

Beslissing gewezen in het kader van de 
wet van 26 juni 1990- Bescherming van 
de persoon van de geesteszieke- Cassatie
beroep - Vorm- Verzoekschrift- Artikel 
1080 Ger. W: - Toepasselijkheid. 

De wet van 26 juni 1990 betreffende de 
persoon van de geestesziekte houdt geen 
afwijkende bepaling van artikel1080 van 
het Gerechtelijk Wetboek in, zodat het 
verzoekschrift waarbij een voorziening in 
cassatie wordt ingesteld met toepassing 
van artikel 31 van de voormelde wet van 
26 juni 1990 ondertekend moet zijn door 
een advocaat bij het Hof van Cassatie. 
(Artt. 1080 Ger.W., en 31 wet 26juni 1990 
betreffende de persoon van de geestes
zieke.) 

26 maart 1999 44 7 

GEESTRIJKE DRANKEN 
1. - Wet 28 december 1983 betreffende 

het verstrekken van sterke drank en betref
fende het vergunningsrecht - Drank
gelegenheid van sterke drank - Begrip. 

De rechter die de beklaagde vrijspreekt 
van de telastlegging dat hij op de open
bare weg een reizende drankgelegenheid 
geexploiteerd heeft voor ter plaatse te 
gebruiken sterke dranken, zonder vooraf 
de daartoe vereiste aangifte te hebben 
ingediend en zonder het vergunnings
recht te hebben betaald, verantwoordt die 
vrijspraak niet naar recht als hij vaststelt 
dat de beklaagde een drankgelegenheid 
van sterke drank heeft geexploiteerd door 
jenever op de openbare weg te verstrek-

ken, zonder vooraf de vereiste aangifte 
voor het verkrijgen van de vergunning te 
hebben ingediend bij het accijnskantoor, 
aangezien die feiten, welke krachtens de 
in de akte van aanhangigmaking aange
wezen wettelijke bepalingen strafbaar waren, 
als grondslag voor de vervolgingen heb
ben gediend of daarin vervat zijn. (Art. 1 
wet 28 dec. 1983.) 

5 mei 1999 613 

2. - Strafvordering-Misdrijven m.b.t. 
geestrijke dranken - Vervolgende partij. 

De rechtsvorderingen wegens overtre
dingen, fraudes en misdrijven m.b.t. geest
rijke dranken en het vergunningsrecht, 
worden ingesteld ofvervolgd door het Bestuur 
van Financien of, in naam van dat bestuur, 
door het O.M., dat ze niet op eigen initia
tief instelt, maar niettemin het recht heeft 
om de overtreder te vervolgen wegens 
gemeenrechtelijke misdrijven die met de 
fiscale misdrijven samenhang vertonen. 
(Art. 22 wet 28 dec. 1983 betreffende het 
verstrekken van sterke drank en betref
fende het vergunningsrecht; art. 281, § 2, 
Douane en Accijnzenwet.) 

26 mei 1999 726 

GEMEENSCHAP EN GEWEST 
1. - Opvolging van de Staat- Schul

den - Ten laste van de Staat - Vast
staande schulden - Begrip. 

Het enkel betwisten van een schuld 
volstaat niet om haar het karakter van 
een vaststaande schuld die ten laste blijft 
van de Staat, te ontnemen; niet vast
staand is de schuld waarvan de betwis
ting niet verzonnen of dilatoir is en waarvan 
de omvang slechts jaren na 31 december 
1988 kon worden be~aald. (Art. 61, § 1, 
zesde lid, Bijzondere Financieringswet 16 
jan. 1989.) 

8 januari 1999 12 

2. - Opvolging van de Staat - Schul
den - Ten laste van de Staat - Vast
staande schulden - Begrip. 

De schuld die de Staat heeft erkend en 
aangeboden te betalen, staat vast zodra 
de schuldeiser dit aanbod heeft aanvaard 
en ook al heeft de schuldenaar nog geen 
kennisgenomen van die aanvaarding v66r 
31 december 1988. (Art. 61, § 1, zesde lid, 
Bijzondere Financieringswet 16 jan. 1989.) 

8 januari 1999 17 

3. - Rechtsopvolging van de Staat door 
gemeenschappen en gewesten - Overge
dragen goederen - Rechten en verplich
tingen - Wegen en aanhorigheden 
Hangende gerechtelijke procedure - In 
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kracht van gewijsde gegane beslissing -
Tijdstip - Gevolg. 

Wanneer een rechtsvordering hangende 
is inzake verplichtingen die rechtstreeks 
wegen of hnn aanhorigheden betre:ffen 
waarvan de eigendom van rechtswege aan 
de gewesten is overgedragen, is de Staat 
alleen gehouden tot de litigieuze verplich
tingen waarover v66r 1 januari 1989 een 
beslissing met kracht van gewijsde is gewe
zen. (Art. 6, § 1, X, 1 o, bijzondere wet 8 
aug. 1980, artt. 57, §§ 2, 4 en 5, en 85 
Financieringswet.) 

28 januari 1999 97 

4. - Contractuele verplichtingen van 
de Staat- Artikel 61, § 1, Financierings
wet 1989- Vorige verbintenissen- Gren
zen. 

De gewesten en gemeenschappen heb
ben de rechten en verplichtingen van de 
Staat overgenomen die betrekking heb
ben op de bevoegdheden die hen zijn toe
gekend, met uitsluiting van de contractuele 
verplichtingen die de Staat regelmatig 
heeft aangegaan v66r 31 december 1988, 
zoals zij blijken uit de boekhouding van de 
controleurs der vastleggingen; tot laatst
genoemde verplichtingen behoren niet die 
welke, aangezien ze ontstaan uit niet te 
voorziene latere gebeurtenissen, voor 1 
januari 1989 niet voorkwamen in de rijks
begroting. (Art. 61, § 1, derde en vijfde lid, 
Financieringswet 1989.) 

18 februari 1999 217 

5. - Contractuele verplichtingen van 
de S,taat - Artikel 61, § 1, Financierings
wet 1989- Vaststaande schuld- Begrip. 

Ondanks de bevoegdheidsoverdracht naar 
de gemeenschappen en de gewesten, blij
ven de schulden die op 31 december 1988 
vaststonden en waarvan de betaling op 
die datum op regelmatige wijze is aange
vraagd, ten laste van de Staat; wanneer 
de schulden betwist zijn, dient de feiten
rechter de ernst van die betwisting te 
beoordelen. (Art. 61, § 1, zesde lid, Finan
cieringswet 1989.) 

18 februari 1999 217 

6. - Rechtsopvolging van de Staat door 
gemeenschappen en gewesten - Overge
dragen goederen - Wegen - Verplichtin
gen - Tijdstip - Gevolg. 

Niet naar recht verantwoord is het, na 1 
januari 1989 gewezen, arrest wanneer het 
vaststelt dat het geschil ontstaan is naar 
aanleiding van twee verkeersongevallen 
op een weg waarvan de eigendom, van 
rechtswege, sinds 1 januari 1989, is over
gedragen van de Staat naar een Gewest, 
en de Staat veroordeelt om bij te dragen in 

de herstelschuld, hoewel hij enkel de ver
antwoordelijkheid draagt voor de verplich
tingen waarover een rechterlijke beslissing 
is gewezen die v66r die datum in kracht 
van gewijsde is gegaan. (Art. 57,§§ 2, 4, 5 
en 82 bijzondere wet 16 jan. 1989; art. 6, § 
1, X, bijzondere wet 8 augustus 1980.) 

20 mei 1999 705 

7. - Gewesten - Openbare instellin
gen - Instellingen van openbaar nut -
Wegenfonds - Ontbinding - Opvolging 
- Contractuele verbintenis. 

De opvolging door het Vlaams Gewest, 
wat de contractuele verbintenissen van 
het Wegenfonds betreft, wordt in beginsel 
geregeld door art. 61, § 1, 3e en 4e lid, 
Financieringswet 1989. (Art. 20, §§ 1 en 2, 
K.B. 13 maart 1991; art. 2, §§ 1 en 2, K.B. 
28 nov. 1991.) 

18 november 1999 1451 

8. - Overdracht van verplichtingen van 
de Staat naar de gewesten - Verplichtin
gen die ten laste van de Staat blijven -
Voorwaarden. 

De Staat blijft gebonden door de op 31 
december 1988 bestaande verplichtingen, 
hetzij wanneer de betaling verschuldigd is 
als het gaat over vaste uitgaven of over 
uitgaven waarvoor geen betalings
aanvraag moet worden voorgelegd, hetzij 
voor de andere schulden, wanneer ze vast
staan en de betaling ervan op regelmatige 
wijze werd aangevraagd op dezelfde datum 
in overeenstemming met de geldende wet
ten en reglementen; als een dergelijke 
aanvraag kan niet beschouwd worden een 
overeenkomst gesloten op grond van het 
M.B. van 14 oktober 1964 die aan de 
aannemer enkel een principieel recht toe
kent een herziening van de prijs te vra
gen, noch de dagvaarding die op dergelijke 
aanvullende overeenkomst is gebaseerd 
en strekt tot vaststelling van de contrac
tuele aansprakelijkheid van de Staat. (Art. 
61, § 1, 6e lid, Financieringswet 1989; art. 
16 M.B. 14 okt. 1964.) 

18 november 1999 1451 

GEMEENTE 

1. - College van burgemeester en sche
penen - Beraadslagend orgaan - Een
stemmigheid- Fout- Persoonlijke daad 
- Redenen van de vonnissen en arresten 
- Tegenstrijdige redenen. 

Het is niet tegenstrijdig om, enerzijds, 
te beslissen dat het college van burgemees
ter en schepenen een beraadslagend orgaan 
is, waarvan de leden, in de regel, elk 
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afzonderlijk geen enkele beslissings
bevoegdheid hebben, en, anderzijds, vast 
te stellen dat de beslissing van dat college 
eenstemmig is genomen door al zijn leden, 
zodat, in voorkomend geval, ieder persoon
lijk kan worden aangesproken. (Art. 149 
Gw.) 

3 maart 1999 293 

2. - College van burgemeester en sche
penen - Collegiate beslissing - Een
stemmigheid - Leden - Misdrijf -
Toerekenbaarheid. 

Een foutieve beslissing kan worden toe
gerekend aan elk lid van het schepencol
lege, als zij over die beslissing eenparig en 
zonder voorbehoud hebben gestemd; de 
rechter die de leden van dat college niet 
veroordeelt op grond aileen dat zij in dat 
orgaan zitting hebben gehad, maar zich 
ertoe beperkt vast te stellen dat elk lid 
ervan persoonlijk verantwoordelijk is, in 
weerwil van het collegiale karakter van 
de beslissing, voert geen collectieve straf
rechtelijke verantwoordelijkheid in. (Artt. 
418 tot 420 Sw.; algemeen rechtsbeginsel 
van het persoonlijk karakter van de straf
fen.) 

3 maart 1999 293 

3. - Burgemeester- Bestuurlijke poli
tie - Bevoegdheid. 

De burgemeester is in het bijzonder 
belast met de uitvoering van de politiewet
ten, de politiedecreten, de politieordon
nanties, de politieverordeningen en de politie
besluiten, en is de verantwoordelijke over
heid inzake de bestuurlijke politie op het 
grondgebied van de gemeente. (Art. 133 
Gemeentewet.) 

3 maart 1999 293 

4. - Openbare weg - Beveiligings
plicht - Overheid - Gemeente. 

Gelet de plicht van de overheid wegen 
aan te leggen en voor het verkeer open te 
stellen die voldoende veilig zijn, moet de 
gemeente door gepaste maatregelen ieder 
abnormaal gevaar voorkomen. Uitgezon
derd wanneer een oorzaak, die aan de 
gemeente niet kan worden aangerekend, 
haar belet die beveiligingsplicht na te 
komen, komt haar aansprakelijkheid in 
het gedrang, ongeacht of het gevaar ver
borgen dan wel zichtbaar was, en ook al 
was de getroffene van de plaatselijke toe
stand op de hoogte. (Artt. 1382 en 1383 
B.W) 

12 maart 1999 367 

5. - Aansprakelijkheid buiten overeen
komst- Herstelplicht- Zaken- Gemeen
telijke overheid - Veiligheidsverplichting 

- Wegen - Bewaarder van de zaak -
Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter - Grenzen. 

De rechter oordeelt onaantastbaar in 
feite wie de bewaarder van de zaak is in 
de zin van art. 1384, eerste lid, B.W., mits 
hij het begrip bewaarder van de zaak niet 
miskent; uit de enkele verplichting die op 
de gemeentelijke overheid rust de veilig
heid van de wegen op haar grondgebied te 
handhaven, kan de rechter niet naar recht 
afleiden dat die overheid bewaarder van 
de zaak is. 

25 maart 1999 442 

6. - Brandbestrijdingsmaatregelen -
Kosten - Verplichting - Aard. 

De verplichting de passende maatrege
len te nemen om brand te voorkomen, de 
nodige hulp te verstrekken om de brand te 
doen ophouden en de kosten daarvan te 
dragen, is een eigen niet subsidiaire ver
plichting van de gemeenten. (Artt. 135, 
§ 2, tweede lid, 5°, en 255, no, Nieuwe 
Gemeentewet.) 

26 maart 1999 444 

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAAT
SELIJKE BELASTINGEN 

ALGEMEEN 

RECHTSPLEGING 

GEMEENTEBELASTINGEN 

PROVINCIEBELASTINGEN 

ALGEMEEN 

1. - Algemeen - Gewestbelasting ten 
laste van eigenaars van niet voor bewo
ning bestemde panden - Aan internatio
nale organisatie verhuurd pand - Belas
tingvrijstelling - Grenzen. 

Ook al geniet een internationale orga
nisatie belastingvrijstelling, zij kan aan 
de eigenaar van een pand dat ze huurt, de 
terugbetaling niet weigeren van een gewest
belasting die opgelegd is aan eigenaars 
van niet voor bewoning bestemde panden, 
wanneer de huurovereenkomst bepaalt dat 
de huurder alle belastingen, he:ffingen of 
aanslagen van welke aard ook betaalt die 
op de gehuurde ruimten rusten of zullen 
rusten. (Art. 3, § 1, Ord.Br.H.G. 23 juli 
1992 betreffende de gewestbelasting ten 
laste van bezetters van bebouwde eigen
dommen en houders van een zakelijk recht 
op sommige goederen.) 

11 februari 1999 184 



RECHTSPLEGING 
2. - Rechtspleging - Cassatieberoep 

- Openbaar ministerie- Grand van niet
ontvankelijkheid - Kennisgeving. 

Ret openbaar ministerie bij het Rofvan 
Cassatie, dat ambtshalve een grond van 
niet-ontvankelijkheid opwerpt tegen een 
voorziening inzake directe gemeentebelas
tingen, dient daarvan niet vooraf aan de 
advocaten van de partijen kennis te geven 
bij gerechtsbrief, daar art. 1097 Ger.W. 
terzake niet van toepassing is. (Art. 1097 
Ger.W.) (lmpliciet.) 

1 februari 1999 110 

3. - Rechtspleging Cassatieberoep 
- Gemeentebelastingen-Eiser- Gemeente 
- College van burgemeester en schepenen 
- Gemeenteraad- Machtiging- Verant-
woording. 

Ret college van burgemeester en sche
penen kan weliswaar namens de gemeen
teraad een voorziening tot bewaring van 
recht instellen, maar de aldus ingediende 
voorziening moet niet-ontvankelijk wor
den verklaard wanneer niet regelmatig, 
voor het Rof, een machtiging van de gemeen
teraad is overgelegd. (Artt. 104, 105, 106, 
123, so en 9°, en 270 Gemeentewet.) 

1 februari 1999 110 

4. - Rechtspleging - Gemeentebelas
tingen - Cassatieberoep - Vormen -
Vorm en termijn voor memories en stukken 
- Stukken - Afstand - Hervatting van 
geding - Toelatingen om te pleiten -
Toelaatbaar karakter van de voorziening 
- Verantwoording- Overlegging- Voor
waarden. 

De akten van afstand of van hervatting 
van geding, de toestemmingen om te plei
ten, alsook de stukken die worden overge
legd tot staving van de ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep, kunnen, hoewel 
de wet dat in belastingzaken niet uitdruk
kelijk bepaalt, worden neergelegd na het 
verstrijken van de termijnen die vastge
legd zijn in de artikelen 388 en 389 W.I.B. 
(1992) die, ingevolge art. 7, tweede lid, 
wet 23 december 1986, toepasselijk zijn 
inzake directe gemeentebelastingen, en, 
in voorkomend geval, na het verstrijken 
van de termijn voor de afgifte van een 
memorie van wederantwoord; die neerleg
ging moet evenwel gebeuren voordat het 
openbaar ministerie conclusie neemt. (Artt. 
388 en 389 W.I.B. [1992]; art. 7, tweede 
lid, wet 23 dec. 1986.) 

1 februari 1999 110 

5. - Rechtspleging - Gemeentebelas
tingen- Bezwaarschrift-Brussels Hoofd-

94-

stedelijk Gewest- Rechtscollege- Beslis
sing - Motiveringsverplichting. 

Wanneer het rechtscollege van het Brus
sels Roofdstedelijk Gewest uitspraak doet 
over een bezwaarschrift van een belasting
plichtige tegen een aanslag inzake directe 
gemeentebelastingen, moet het zijn beslis
sing met redenen omkleden. (Art. 149 
gecoiird. Gw. [1994] ) 

19 april 1999 517 

6. - Rechtspleging Cassatieberoep 
- Verwijzing na cassatie - Gemeentebe
lastingen- Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
- Rechtscollege - Gevolg. 

Wanneer, inzake gemeentebelastingen, 
een beslissing van een rechtscollege van 
het Brussels Roofdstedelijk Gewest wordt 
vernietigd met verwijzing, wordt de zaak 
naar een anders samengesteld rechtscol
lege verwezen. (Art. 83quinquies, § 2, bij
zondere wet 12 jan. 1989 met betrekking 
tot de Brusselse instellingen; art. 97, derde 

· en negende lid, wet 15 maart 1999 betref
fende de beslechting in fiscale geschillen; 
art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999 
betreffende de rechterlijke beslissing in 
fiscale geschillen.) 

19 april 1999 517 

7. - Rechtspleging - Gemeentebelas
tingen - Voorziening voor het hof van 
beroep - Verstek - Gevolg - Arrest -
Voorwaarden. 

Het hof van beroep mag geen uitspraak 
doen inzake inkomstenbelastingen en 
gemeentebelastingen, indien, bij het oproe
pen van de zaak, alle partijen verstek 
laten gaan. (Art. 286, eerste lid, W.I.B. 
[1964]; art. 385, eerste lid, W.I.B. [1992]; 
art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 1986.) 

17 september 1999 1118 

8. - Rechtspleging - Directe gemeen
tebelastingen - Voorziening in cassatie -
Verzoekschrift - Brief 

Art. 388, tweede lid, W.I.B. 1992, dat 
ingevolge art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 
1986 betreffende de invordering en de 
geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke he:ffingen toepasselijk is op de 
directe gemeentebelastingen, bepaalt dat 
het verzoekschrift waarbij tegen het arrest 
van het hof van beroep voorziening in 
cassatie wordt ingesteld, ter gri:ffie van 
het hof van beroep wordt afgegeven; die 
wetsbepaling wordt niet nageleefd door de 
eiser tot cassatie die het verzoekschrift 
niet ter gri:ffie afgeeft, maar het per brief 
naar die gri:ffie verstuurt. (Art. 388, tweede 
lid W.I.B. [1992]; art. 7, tweede lid, wet 23 
dec. 1986.) 

22 november 1999 1467 
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9. - Rechtspleging - Gemeentebelas
tingen- Provinciebelastingen - Cassatie
beroep - W.I.B. (1992) - Werking in de 
tijd. 

Onder "toepassingvan het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992" in de zin 
v;m art. 97, derde lid, van de wet van 15 
maart 1999 betreffende de beslechting van 
fiscale geschillen, worden ook begrepen de 
bepalingen van het W.I.B. 1992 die toepas
selijk zijn op de cassatieberoepen tegen de 
arresten die gewezen zijn op bij het hof 
van beroep ingediende voorzieningen inzake 
directe gemeente- en provinciebelastingen; 
derhalve zijn de artt. 97, negende lid, van 
de voornoemde wet van 15 maart 1999 en 
11, eerste lid, van de wet 23 maart 1999 
van toepassing op dergelijke cassatie
beroepen. (Art. 97, derde en negende lid, 
wet 15 maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 
23 maart 1999 ) (lmpliciet). 

20 december 1999 1645 

GEMEENTEBELASTINGEN 
10. - Gemeentebelasting - Afvalop

haling - Belasting - Tarief - Bereke
ning- Campings -Hotels- Gelijkheid 
voor de belastingen - Onderscheid val
gens verschillende categorieen van belas
tingplichtigen - Vereiste verantwoording 
-Criteria. 

De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet, de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde 
regel van non-discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 172 
Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de 
belastingen impliceren niet dat de gemeen
tebelasting op de afValophaling, die door 
de campingexploitanten verschuldigd is, 
vastgesteld wordt volgens de effectieve 
bezetting van de standplaatsen op de cam
ping; door rekening te houden met het 
aantal toegestane standplaatsen op de 
camping, ongeacht of ze bezet zijn, en 
ongeacht het aantal geproduceerd afVal, 
terwijl voor de hotels, de belasting bere
kend wordt volgens het aantal opgehaalde 
afValcontainers, hanteert de gemeente
lijke belastingverordening een redelijk cri
terium van het op te halen afVal en de 
daartoe vereiste inspanning. (Artt. 10, 11 
en 172 Gw. [1994].) 

6 mei 1999 622 

PROVINCIEBELASTINGEN 
11. - Provinciebelastingen - Alge

mene provinciebelasting - Provincie 

Antwerpen - Belastingplichtige - Vrij 
beroep - Begrip. 

De belasting die gevorderd wordt onder 
meer van elke beoefenaar van een vrij 
beroep, die op 1 januari van het belasting
jaar op het grondgebied van de provincie 
Antwerpen een individuele of collectieve 
bedrijfsruimte ter beschikking heeft voor 
het uitoefenen van een hoofd- of bijko
mende activiteit, is in beginsel door die 
beoefenaar van een vrij beroep zelf ver
schuldigd, tenzij hij zijn volledige activi
teit uitoefent in het kader van een ven
nootschap die de inkomsten van die acti
viteit verkrijgt en de kosten van die acti
viteit draagt : zij kan derhalve niet gevorderd 
worden van een persoon die louter "voor 
rekening" van een vennootschap handelt. 
(Art. 1, eerste en derde lid, Alg. Provincie
belasting van de Provincie Antwerpen van 
8 okt. 1992.) 

30 april 1999 597 

12. - Provinciebelastingen Belas-
ting op gezinnen en bedrijven - Gelijk
heid inzake belastingen - Onderscheids
criterium - Verantwoordende vaststellin
gen en feiten - Bewijs. 

Niet naar recht verantwoord is het arrest 
dat de verantwoording van het gemaakte 
onderscheid tussen verschillende cate
gorieen van belastingplichtigen verwerpt 
omdat de belastingheffer de vaststellin
gen en feiten, die aan de belasting ten 
grande liggen, niet voldoende bewijst; het 
volstaat om te kunnen beslissen of het 
maken van categorieen objectief en rede
lijk is, dat in redelijkheid blijkt dater een 
objectieve verantwoording bestaat of kan 
bestaan voor die categorieen. 

1 oktober 1999 1192 

GENEESKUNDE 
GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MID

DELENINBEGREPEN) 

BEROEPSORDEN 

ALLERLEI 

GENEESMIDDELEN(VERDOVENDE 
MIDDELEN INBEGREPEN) 

1. - Geneesmiddelen (verdovende mid
delen inbegrepen) - Internationale sluik
handel in verdovende middelen - Invoer 
- Feiten gepleegd in Belgie en in het 
buitenland-Afzonderlijke feiten -Begin
set "non bis in idem" - Toepassing. 

Ongeacht het in artikel 54 van de Over
eenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering 
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van het Akkoord van Schengen van 14 
juni 1985 vervatte "non bis in idem"
beginsel, volgt uit de bepalingen (van arti
kel 71 van deze overeenkomst) van artikel 
36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen van 30 maart 1961 
en van artikel 22.2.a(i) van het Verdrag 
inzake psychotrope stoffen van 21 februari 
1971 dat de op het grondgebied van ver
schillende Overeenkomstsluitende Par
tijen gepleegde strafbare feiten, wat de 
sluikhandel in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen betreft, afzonderlijke 
misdrijven zijn die afzonderlijk worden 
bestraft. (Artt. 54 en 71 S.U.O., art. 36.2.a 
Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende 
middelen van 30 maart 1961, art. 22.2.a 
(i) Verdrag inzake psychotrope stoffen van 
21 februari 1971.) 

29 juni 1999 986 

BEROEPSORDEN 
2. - Beroepsorden- Orde van Genees

heren - Raad van beroep -Recht op een 
onpartijdige rechterlijke instantie- Begrip. 

Uit de omstandigheid dat de genees
heer, die kennis heeft genomen van de 

· zaak als lid van de provinciale raad na 
beraadslaging mede beslist heeft over de 
verwijzing naar een onderzoekscommissie, 
zelf deelnam aan de behandeling1 de beraad
slaging en de uitspraak over de zaak door 
de raad van beroep, valt afte leiden dat de 
beslissing van de raad van beroep gewe
zen is met miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van 
de rechter. 

25 februari 1999 282 

3. - Beroepsorden- Orde van Genees
heren - Tuchtzaken - Nieuwe omschrij
ving - Gevolgen. 

Ook al zijn de feiten op grond waarvan 
in hoger beroep een tuchtstrafwordt opge
legd dezelfde als die waarvoor een genees
heer wordt vervolgd, toch wordt zijn recht 
van verdediging miskend wanneer hij niet 
de gelegenheid heeft gehad verweer te 
voeren en voor de raad van beroep geen 
verweer heeft gevoerd op grond van de 
nieuwe hem ten laste gelegde omschrij
ving. 

4 maart 1999 317 

4. - Beroepsorden- Orde van Genees
heren - Beslissing van de provinciale 
raad - Hoger beroep - Vorm. 

Het naleven van de regel volgens welke 
het beroep tegen een beslissing van de 
provinciale raad van de Orde van Genees
heren bij aangetekende briefwordt gestuurd 

aan de voorzitter van de provinciale orde 
die de beslissing heeft gewezen, is een 
voorwaarde voor de ontvankelijkheid van 
het beroep; het beroep dat bij aangete
kende brief aan de raad van beroep wordt 
gestuurd is bijgevolg niet ontvankelijk. 
(Art. 29 K.B. 6 feb. 1970.) 

22 april 1999 550 

5. - Beroepsorden- Orde van Genees
heren - Raad van beroep - Tuchtzaken 
- Algemeen rechtsbeginsel - Onafhanke
lijkheid en onpartijdigheid van de rechter 
- Toepasselijkheid - Begrip - Lid van 
de raad van beroep -Lid van het controle
orgaan - R.I.Z.I. V. - Gevolg. 

Het algemeen rechtsbeginsel van onaf
hankelijkheid en onpartijdigheid van de 
rechter is op alle rechtscolleges toepasse
lijk en met name op de raad van beroep 
van de Orde van Geneesheren; dit begin
sel wordt miskend wanneer de beslissing 
mede wordt gewezen door een rechter van 
wie terecht kan worden gevreesd dat hij 
niet de waarborgen van onpartijdigheid 
biedt waarop de rechtzoekende recht heeft; 
zulks is het geval wanneer een lid van die 
raad van beroep mede een tuchtsanctie 
uitspreekt terwijl dat lid tevens deel uit
maakt van het controleorgaan, het Comite 
van de Dienst voor Geneeskundige Con
trole van het Rijksinstituut voor Ziekte
en lnvaliditeitsverzekering, dat het onder
zoek heeft gevoerd op grond waarvan die 
tuchtsanctie is genomen. 

7 mei 1999 629 

6. - Beroepsorden- Orde van Genees
heren - Raad van beroep - Vertrouwe
lijke gegevens - Onbeschikbaar- Gevolg 
- Recht van verdediging. 

Het recht van verdediging van de ver
volgde arts wordt niet geschonden door
dat de raad van beroep vaststelt dat de 
door die arts gevraagde gegevens ook niet 
ter beschikking zijn van de raad, dat ze 
van vertrouwelijke aard zijn en dat de 
beslissing genomen wordt enkel op grond 
van de voorliggende gegevens die de arts 
heeft kunnen onderzoeken en bespreken. 

7 mei 1999 638 

ALLERLEI 
7. - Allerlei- Ziekenhuis- Arts

Contractuele verhouding - Beeindiging 
- Ziekenhuiswet - Huishoudelijk regle
ment van een dienst - Toepassing. 

Het arrest dat op de beeindiging van de 
contractuele verhouding tussen de ziekenhuis
beheerder en een geneesheer, benoemd in 
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een van zijn diensten, de bepalingen toe
past van de Ziekenhuiswet die verband 
houden met de algemene reglementering 
van de rechtsverhouding tussen het zie
kenhuis en de ziekenhuisgeneesheren en 
niet het huishoudelijk reglement van de 
betrokken dienst, is naar recht verant
woord. (Artt. 125 en 130 Ziekenhuiswet.) 

22 april 1999 545 

GERECHTSDEURWAARDER 

Tuchtzaken- Arrondissementskamer
Vordering tot wraking- Beoordeling door 
Raad van Beroep voor Gerechtsdeur
waarders. 

Uitspraak over een vordering tot wra
king van leden van een raad van de arron
dissementskamer van gerechtsdeurwaar
ders in een tuchtrechtspleging wordt 
gedaan door de Raad van Beroep voor 
Gerechtsdeurwaarders. (Artt. 531bis en 
838 Ger.W.) 

5 november 1999 1390 

GERECHTSKOSTEN 

BURGERLIJKE ZAiillN 
Procedure voor de feitenrechter 
Procedure in cassatie 
Sociaal procesrecht (bijzondere regels) 
STRAFZAKEN 
Procedure voor de feitenrechter 
Procedure in cassatie 

BURGERLIJKE ZAKEN 

PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER 

1. - Burgerlijke zaken - Procedure 
voor de feitenrechter - Arbeidsgerechten 
- Geschil - Werkloosheidsuitkeringen -
Uitsluiting - Terugvordering - Rechts
plegingsvergoeding - Vordering tot beta
ling van een bedrag. 

Het beroep van een werkloze tegen de 
beslissing van de R.V.A. waarbij hij werd 
uitgesloten van het recht op werkloosheids
uitkering en waarbij de onrechtmatige 
ontvangen uitkering werd teruggevor
derd, komt voor de vaststelling van het 
bedrag van de rechtsplegingsvergoeding 
neer op een vordering tot betaling van een 
geldsom, die kan leiden tot de toepassing 
van art. 3, eerste lid, K.B. 30 nov. 1970. 
(Art. 3, eerste lid, K.B. 30 november 1970; 
artt. 557 en 1022 Ger.W.) 

13 september 1999 1095 

PROCEDURE IN CASSATIE 

2. - Burgerlijke zaken -Procedure in 
cassatie- Sociaal procesrecht (bijzondere 
regels)- Pensioen- Werknemers- Rust
pensioen - Roekeloze of tergende uorde
ring. 

Wanneer het Hofbeslist dat het cassatie
beroep van een werknemer die een aan
vraag voor een werknemerspensioen indient, 
roekeloos is, veroordeelt het hem in de 
kosten van het cassatiegeding. (Artt. 580, 
1° en 2°, 1017, tweede lid, en 111, tweede 
lid, Ger.W.) 

29 maart 1999 456 

3. - Burgerlijke zaken - Procedure in 
cassatie - Rechtsvordering ingesteld door 
het openbaar ministerie- Openbaar minis
terie in het ongelijk gesteld - Gevolg. 

Wanneer, in burgerlijke zaken, het open
baar ministerie in het ongelijk wordt gesteld 
op een van ambtswege ingestelde rechts
vordering, wordt de Belgische Staat in de 
kosten verwezen. (Artt. 138, tweede lid, 
en 1017 Ger.W.) 

9 september 1999 1076 

4. - Burgerlijke zaken - Procedure in 
cassatie - Rechthebbende - Begrip -
Sociale zekerheid-Zelfstandigen- Sociaal 
statuut - Bijdrageplichtige. 

De regel dat de overheid of de instelling 
belast met het toepassen van de wetten en 
verordeningen inzake het sociaal statuut 
van de zelfstandigen terzake van vorde
ringen ingesteld door of tegen gerechtig
den, in de kosten wordt verwezen, is niet 
toepasselijk op het Rijksinstituut voor 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, 
wanneer de vordering is ingesteld door of 
tegen een zelfstandige als bijdrageplichtige 
en niet in diens hoedanigheid van gerech
tigde. (Artt. 581, 1° en 2°, 1017, tweede 
lid, en 1111, tweede, derde en vierde lid, 
Ger.W.) 

18 oktober 1999 1274 

SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE 
REGELS) 

5. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Procedure 
in cassatie - Pensioen - Werknemers -
Rustpensioen- Roekeloze of tergende vor
dering. 

Wanneer het Hofbeslist dat het cassatie
beroep van een werknemer die een aan
vraagvoor een werknemerspensioen indient, 
roekeloos is, veroordeelt het hem in de 
kosten van het cassatiegeding. (Artt. 580, 
1 o en 2°, 1017, tweede lid, en 111, tweede 
lid, Ger.W.) 

29 maart 1999 456 
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6. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Arbeidson
geval - Geding tussen een verzekeraar en 
een ziekenfonds. 

Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens 
hetwelk de kosten van alle op die wet 
gegronde vorderingen ten laste van de 
verzekeraar vallen, behalve wanneer de 
eis roekeloos en tergend is, is niet toepas
selijk op een geding tussen een verzeke
raar en een ziekenfonds dat tegen de 
verzekeraar een vordering heeft ingesteld 
tot terugbetaling van aan zijn verzekerde 
betaalde uitkeringen, op grond van art. 
76quater, § 2, Ziekte- en Invaliditeitswet. 
(Art. 68 Arbeidsongevallenwet.) 

14 juni 1999 833 

7. - Burgerlijke zaken- Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Rechtheb
bende - Begrip - Sociale zekerheid -
Zelfstandigen - Sociaal statuut - Bij
drageplichtige. 

De regel dat de overheid of de instelling 
belast met het toepassen van de wetten en 
verordeningen inzake het sociaal statuut 
van de zelfstandigen terzake van vorde
ringen ingesteld door of tegen gerechtig
den, in de kosten wordt verwezen, is niet 
toepasselijk op het Rijksinstituut voor 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, 
wanneer de vordering is ingesteld door of 
tegen een zelfstandige als bijdrageplichtige 
en niet in diens hoedanigheid van gerech
tigde. (Artt. 581, 1 o en 2°, 1017, tweede 
lid, en 1111, tweede, derde en vierde lid, 
Ger.W.) 

18 oktober 1999 127 4 

8. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Arbeidson
geval - Arbeidsongevallenverzekeraar -
Fonds voor Arbeidsongevallen - Geschil 
- Rentekapitaal -Interest. 

De regel dat de arbeidsongevallen
verzekeraar, behalve wanneer de vorde
ringroekeloos oftergendis, wordtverwezen 
in de kosten van alle vorderingen gesteund 
op de Arbeidsongevallenwet, vindt geen 
toepassing op het geschil tussen de arbeids
ongevallenverzekeraar en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen over de op het rente
kapitaal verschuldigde interest. (Art. 68 
Arbeidsongevallenwet; art. 1017 en 1111, 
derde lid, Ger.W.) 

8 november 1999 1397 

9. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Loopbaan
onderbreking - Onderbrekingsuitkering 
- Geschil- Instelling- Gerechtigde. 

De regel dat de instelling terzake van 
vorderingen ingesteld door oftegen gerech-

tigden in de kosten wordt verwezen, geldt 
niet voor de geschillen over loopbaanon
derbrekingsuitkeringen. (Artt. 582, 5°, en 
1017, tweede lid, Ger.W.) 

22 november 1999 1474 

10. - Burgerlijke zaken- Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Arbeidson
geval- Overheidspersoneel- Gemeenschap
pen- Onderwijzend personeel- Schade
vergoeding- Periode van tijdelijke arbeids
ongeschiktheid-Personeelslid- Rechtsvor
dering - Hoedanigheid van wettelijke 
schuldenaar- Veroordeling. 

In een geschil over een tijdelijke arbeids
ongeschiktheid van een lid van het onder
wijzend personeel in inrichtingen van on
derwijs, die zijn georganiseerd namens en 
door de gemeenschappen, moet de execu
tieve van de betrokken gemeenschap in de 
kosten worden veroordeeld. (Art. 16, eer
ste lid, Arbeidsongevallenwet Overheids
personeel; artt. 1, 2°, 3, eerste lid, 2°, e, 
K.B. 24 jan. 1969.) 

29 november 1999 1509 

11. - Burgerlijke zaken- Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Procedure 
voor arbeidsrechtbank - Arbeidsongeval 
in overheidssector - Gemeenschappen -
Onderwijzend personeel- Vrijwillig tussen
gekomen partij- Veroordeling tot de kos
ten - Gevolg. 

Degene die tussenkomt in een geding 
om het vonnis bindend te horen verkla
ren, dient zelf de kosten te dragen van zijn 
tussenkomst; op dergelijke vrijwillige tus
senkomst vindt artikel 28 van het K.B. 
van 24 jan. 1969 geen toepassing. (Artt. 
813, 882 en 1017 Ger.W.; art. 28 K.B. 24 
jan. 1969.) 

29 november 1999 1509 

STRAFZAKEN 

PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER 

12. - Strafzaken - Procedure voor de 
feitenrechter - Hogere beroepen van de 
beklaagde en van het openbaar ministerie 
- Bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter- Veroordeling van beklaagde 
- Appelkosten. 

Wanneer de appelrechters, op de hogere 
beroepen van de beklaagde en van het 
O.M., de door de eerste rechter aan de 
beklaagde opgelegde veroordelingen beves
tigen, kunnen zij de beklaagde wettig in 
de appelkosten verwijzen. (Artt. 162, 194 
en 211 Sv.) 

1 december 1999 1542 
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13. - Strafzaken - Procedure voor de GRONDWET (1994) 
feitenrechter - Veroordeling in de appel-
kosten - Motivering. ART. 10 

Bij gebrek aan een desbetreffende con
clusie van de beklaagde hoeven de appel
rechters zijn veroordeling in de appelkosten, 
die een rechtsgevolg is van hun beslissing, 
niet speciaal met redenen te omkleden. 
(Art. 149 Gw.) 

1 december 1999 1542 

PROCEDURE IN CASSATIE 

14. - Strafzaken - Procedure in cas
satie - Voorziening namens een overle
dene - Verwerping - Veroordeling in de 
kosten. 

Wanneer het Hofhet cassatieberoep ver
werpt dat, in strafzaken, namens een over
ledene is ingesteld, veroordeelt het laatstge
noemde in de kosten. (Art. 436 Sv.) 

13 januari 1999 42 

GRAFSCHENNIS 

Begrip. 
Grafschennis is de opzettelijk gepleegde 

materiele daad, niet aileen tegen het graf 
maar ook tegen de rustplaats van een 
overledene waarbij zijn nagedachtenis wordt 
beledigd of gekwetst. (Art. 453 Gw.) 

5 oktober 1999 1223 

GRIFFIE. GRIFFIER 

Burgerlijke zaken- Zetel- Samenstel
ling - Griffier - Bijstand rechter -
Rechterlijke akten - Geen melding van 
tegenwoordigheid - Gevolg. 

Rechterlijke akten zonder bijstand van 
de griffier zijn nietig. (Artt. 170 en 780, 1 o, 
Ger.W.) 

11 januari 1999 20 

GRONDWET 

GRONDWET (1994) 
Art. 10 
Art. 11 
Art. 21 
Art. 29 
Art.103 
Art. 125 
Art. 144 
Art. 149 
Art. 159 
Art. 172 

1. - Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99) -
Artikel 10 - Gelijkheid van de Belgen 
voor de wet - Begrip. 

De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet, de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde 
regel van non-discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 172 
Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de 
belastingen impliceren dat allen die zich 
in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk 
worden behandeld, maar beletten niet dat 
onderscheid tussen verschillende categorieen 
van personen wordt gemaakt, voor zover 
het criterium van onderscheid op objec
tieve en redelijke wijze kan worden ver
antwoord; zodanige verantwoording moet 
worden beoordeeld m.b.t. het doel en de 
gevolgen van de getroffen maatregel of de 
ingevoerde belasting; het gelijkheids
beginsel wordt geschonden, wanneer vast
staat dat de aangewende middelen niet 
redelijkerwijze in verhouding staan tot 
het beoogde doel. Wanneer een norm die 
een belasting invoert, belastingplichtigen 
beoogt met verschillende toestanden, moet 
hij die verscheidenheid noodzakelijker
wijs opvangen in vereenvoudigende catego
rieen en vereisen de voornoemde regels 
niet dat de norm de belasting aanpast 
naar gelang van de eigenheid van elk 
geval. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. [1994].) 

6 mei 1999 622 

2. - Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99) -
Artikel 10 - Gelijkheid van de Belgen 
voor de wet - Gemeentebelasting- Af
valophaling- Belasting- Tarief- Bere
kening - Campings - Hotels - Onder
scheid volgens verschillende categorieen 
van belastingplichtigen - Vereiste verant
woording - Criteria. 

De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de geli]kheid van de Belgen voor de 
wet, de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde 
regel van non-discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 172 
Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de 
belastingen impliceren niet dat de gemeen
tebelasting op de afValophaling, die door 
de campingexploitanten verschuldigd is, 
vastgesteld wordt volgens de effectieve 
bezetting van de standplaatsen op de cam
ping; door rekening te houden met het 
aantal toegestane standplaatsen op de 
camping, ongeacht of ze bezet zijn, en 
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ongeacht het aantal geproduceerd afVal, 
terwijl voor de hotels, de belasting bere
kend wordt volgens het aantal opgehaalde 
afValcontainers, hanteert de gemeente
lijke belastingverordening een redelijk cri
terium van het op te halen afVal en de 
daartoe vereiste inspanning. (Artt. 10, 11 
en 172 Gw. [1994].) 

6 mei 1999 622 

3. - Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99) -
Artikel 10 - Gelijkheid van de Belgen 
voor de wet - Begrip - Beoordeling. 

De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet en de in art. 11 Gw. (1994) neerge
legde regel van non-discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen erkende rech
ten en vrijheden, impliceren dat allen die 
zich in dezelfde toestand bevinden, gelij
kelijk worden behandeld, maar beletten 
niet dat onderscheid tussen verschillen 
categorieen van personen wordt gemaakt, 
voor zover het criterium van onderscheid 
op objectieve en redelijke wijze kan wor
den verantwoord; zodanige verantwoor
ding moet worden beoordeeld met betrekking 
tot het doel en de gevolgen van de getrof
fen maatregel; het gelijkheidsbeginsel wordt 
geschonden wanneer vaststaat dat de aan
gewende middelen niet redelijkerwijze in 
verhouding staan tot het beoogde doel; de 
omstandigheid dat de gegevens waarop de 
rechter acht slaat, bestonden v66r de wij
ziging van het reglement waarover een 
partij zich beklaagt, sluit niet uit dat zij in 
aanmerking kunnen worden genomen om 
te beoordelen of een onderscheid dat voor
dien niet bestond, in overeenstemming is 
met de voornoemde grondwettelijke regels. 
(Artt. 10 en 11 gecoord. Gw. [1994].) 

4 oktober 1999 1202 

4. - Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99) -
Artikel 10 - Overeenstemming - Pen
sioen - Werknemers - Luchtvaart -
Burgerluchtvaart- Vliegend personeel
Rustpensioen - Bijzondere regeling -
Studieperioden - Inaanmerkingneming. 

De regel volgens welke de studie
perioden van het vliegend personeel van 
de burgerluchtvaart in aanmerking wor
den genomen voor de arbeidsprestaties 
waarin hun bijzondere pensioenregeling 
voorziet, in zoverre zij uit hoofde van de 
beroepsactiviteit die zij in de eerste plaats 
na hun studies hebben verricht, aan die 
regeling zijn onderworpen, is in overeen
stemming met de artt. 10 en 11 Gw. [1994] 
en moet derhalve toegepast worden. (Artt. 

10, 11 en 159 gecoord. Gw. [1994]; art. 16, 
§ 1, 1°, K.B. 3 nov. 1969.) 

4 oktober 1999 1202 

5. - Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99) -
Artikel 10 - Koloniale ouderdomsrenten 
- Indexering - Vreemdelingen. 

De beslissing tot verwerping van een 
vordering, ingesteld door onderdanen van 
vreemde landen waarmee geen wederkerig
heidsakkoord is gesloten tot indexering 
van ouderdomsrenten, verzekerd door de 
bijdragen aan de Pensioens- en Gezins
toelagenkas voor de Werknemers van Bel
gisch-Congo en Ruanda-Urundi, gestort 
voor dienstperioden die aan 1 juli 1960 
voorafgaan, schendt de artt. 10 en 11 Gw. 
niet. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 3, a, en 11, 
§ 3, wet 16 juni 1960.) 

8 oktober 1999 1233 

ART. 11 

6. - Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99)
Artikel 11 - Niet-discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen toegekende 
rechten en vrijheden - Begrip. 

De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet, de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde 
regel van non-discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 172 
Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de 
belastingen impliceren dat allen die zich 
in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk 
worden behandeld, maar beletten niet dat 
onderscheid tussen verschillende categorieen 
van personen wordt gemaakt, voor zover 
het criterium van onderscheid op objec
tieve en redelijke wijze kan worden ver
antwoord; zodanige verantwoording moet 
worden beoordeeld m.b.t. het doel en de 
gevolgen van de getroffen maatregel of de 
ingevoerde belasting; het gelijkheids
beginsel wordt geschonden, wanneer vast
staat dat de aangewende middelen niet 
redelijkerwijze in verhouding staan tot 
het beoogde doel. Wanneer een norm die 
een belasting invoert, belastingplichtigen 
beoogt met verschillende toestanden, moet 
hij die verscheidenheid noodzakelijker
wijs opvangen in vereenvoudigende catego
rieen en vereisen de voornoemde regels 
niet dat de norm de belasting aanpast 
naar gelang van de eigenheid van elk 
geval. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. [1994].) 

6 mei 1999 622 

7. - Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99)
Artikel 11 - Non-discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen toegekende 
rechten en vrijheden- Gemeentebelasting 
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- Afvalophaling- Belasting- Tarief
Berekening- Campings- Hotels- Onder
scheid volgens verschillende categorieen 
van belastingplichtigen - Vereiste verant
woording - Criteria_ 

De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet, de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde 
regel van non-discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 172 
Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de 
belastingen impliceren niet dat de gemeen
tebelasting op de afvalophaling, die door 
de campingexploitanten verschuldigd is, 
vastgesteld wordt volgens de effectieve 
bezetting van de standplaatsen op de cam
ping; door rekening te houden met het 
aantal toegestane standplaatsen op de 
camping, ongeacht of ze bezet zijn, en 
ongeacht het aantal geproduceerd afval, 
terwijl voor de hotels, de belasting bere
kend wordt volgens het aantal opgehaalde 
afvalcontainers, hanteert de gemeente
lijke belastingverordening een redelijk cri
terium van het op te halen afval en de 
daartoe vereiste inspanning. (Artt. 10, 11 
en 172 Gw. [1994].) 

6 mei 1999 622 

8. - Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99)
Artikel 11 - Niet-discriminatie in het ge
not van de aan de Belgen toegekende reck
ten en vrijheden - Begrip - Beoor
deling. 

De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet en de in art. 11 Gw. (1994) neerge
legde regel van non-discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen erkende rech
ten en vrijheden, impliceren dat allen die 
zich in dezelfde toestand bevinden, gelij
kelijk worden behandeld, maar beletten 
niet dat onderscheid tussen verschillen 
categorieen van personen wordt gemaakt, 
voor zover het criterium van onderscheid 
op objectieve en redelijke wijze kan wor
den verantwoord; zodanige verantwoor
ding moet worden beoordeeld met betrekking 
tot het doel en de gevolgen van de getrof
fen maatregel; het gelijkheidsbeginsel wordt 
geschonden wanneervaststaat dat de aan
gewende middelen niet redelijkerwijze in 
verhouding staan tot het beoogde doel; de 
omstandigheid dat de gegevens waarop de 
rechter acht slaat, bestonden v66r de wij
ziging van het reglement waarover een 
partij zich beklaagt, sluit niet uit dat zij in 
aanmerking kunnen worden genomen om 
te beoordelen of een onderscheid dat voor
dien niet bestond, in overeenstemming is 

met de voornoemde grondwettelijke regels. 
(Artt. 10 en 11 gecoiird. Gw. [1994].) 

4 oktober 1999 1202 

9. - Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99) -
Artikel 11 - Overeenstemming - Pen
sioen - Werknemers - Luchtvaart -
Burgerluchtvaart- Vliegend personeel -
Rustpensioen - Bijzondere regeling -
Studieperioden - Inaanmerkingneming 
- Voorwaarden. 

De regel volgens welke de studie
perioden van het vliegend personeel van 
de burgerluchtvaart in aanmerking wor
den genomen voor de arbeidsprestaties 
waarin hun bijzondere pensioenregeling 
voorziet, in zoverre zij uit hoofde van de 
beroepsactiviteit die zij in de eerste plaats 
na hun studies hebben verricht, aan die 
regeling zijn onderworpen, is in overeen
stemming met de artt. 10 en 11 Gw. [1994] 
en moet derhalve toegepast worden. (Artt. 
10, 11 en 159 gecoiird. Gw. [1994]; art. 16, 
§ 1, 1°, K.B. 3 nov. 1969.) 

4 oktober 1999 1202 

10. - Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99)
Artikel 11 - Koloniale ouderdomsrenten 
- Indexering- Vreemdelingen. 

De beslissing tot verwerping van een 
vordering, ingesteld door onderdanen van 
vreemde landen waarmee geen wederke
righeidsakkoord is gesloten tot indexering 
van ouderdomsrenten, verzekerd door de 
bijdragen aan de Pensioens- en Gezins
toelagenkas voor de Werknemers van Bel
gisch-Congo en Ruanda-Urundi, gestort 
voor dienstperioden die aan 1 juli 1960 
voorafgaan, schendt de artt. 10 en 11 Gw. 
niet. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 3, a, en 11, 
§ 3, wet 16 juni 1960.) 

8 oktober 1999 1233 

ART. 21 

11. - Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99)
Artikel21- Eredienst- Interne organi
satie - Autonomie - Gevolgen. 

Uit het in art. 21 Gw. neergelegde begin
sel dat elke godsdienst vrij haar eigen 
organisatie inricht, valt afte leiden, ener
zijds, dat de benoeming en de afzetting 
van bedienaren van een eredienst aileen 
maar door de bevoegde geestelijke over
heid kunnen geschieden, overeenkomstig 
de regels van de eredienst, en anderzijds, 
dat de godsdienstige discipline en rechts
macht op die bedienaars van de eredienst 
alleen door dezelfde overheid en overeen
komstig dezelfde regels kunnen worden 
uitgeoefend. (Art. 21 Gw. 1994.) 

3juni 1999 767 
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ART. 29 

12. - Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99)
Artikel 29 - Briefgeheim - Bescherming 
- Draagwijdte - Postpakket - Verzen
ding - Private firma. 

De bescherming van het briefgeheim 
strekt zich niet uit tot een postpakket 
enkei doordat het ter verzending onder 
gesioten omsiag of verpakking aan een 
private firma wordt aangeboden met ver
meiding van afzender en bestemmeiing. 
(Art. 29 Gw. [1994].) 

27 juii 1999 1008 

ART. 103 

13. - Grondwet 1994 (Art.100toteinde) 
- Artikel 103 - Hof van Cassatie -
Verenigde kamers - Strafzaken - Straf. 
vordering- Beschuldigde minister- Rech
terlijke Macht- Hoogste orgaan- Bevoegd
heden van het Hof- Rechtsmiddelen -
Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ningvan de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
ais hoogste orgaan van de Rechterlijke 
Macht, de bevoegdheid willen verienen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verleend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoais het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1523 

14. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel 103 - Hof van Cassatie -
Verenigde kamers - Strafzaken - Straf
vordering- Beschuldigde minister- Rech
terlijke Macht - Hoogste orgaan - Be
voegdheden van het Hof- Rechtsmidde
len - Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
ais hoogste orgaan van de Rechteriijke 
Macht, de bevoegdheid willen verienen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verleend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoais het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1527 

15. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel103- Arbitragehof- Prejudi
cieel geschil - Hof van Cassatie - Ver
plichting - Grenzen. 

Ret Hofvan Cassatie kan hetArbitrage
hof geen vraag stellen die - zeifs onrecht
streeks - een onderzoek van art. 103 Gw. 
impiiceert. (Art. 26, § 1, 3°, WetArbitrage
hof.) 

1 december 1999 1527 

16. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel 103 - Hof van Cassatie -
Verenigde kamers - Strafzaken - Straf
vordering- Beschuldigde minister-Rech
terlijke Macht- Hoogste orgaan-Bevoegd
heden van het Hof- Rechtsmiddelen -
Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
ais hoogste orgaan van de Rechteriijke 
Macht, de bevoegdheid willen verienen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verieend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoais het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1530 

17. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel 103 - Hof van Cassatie_ -
Verenigde kamers - Strafzaken - Straf
vordering- Beschuldigde minister- Rech
terlijke Macht- Hoogste orgaan-Bevoegd
heden van het Hof- Rechtsmiddelen -
Gevolg-

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
ais hoogste orgaan van de Rechterlijke 
Macht, de bevoegdheid willen verienen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verieend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoais het dat m.b. t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1531 

18. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel 103 - Hof van Cassatie -
Verenigde kamers - Strafzaken - Straf
vordering- Beschuldigde minister-Rech
terlijke Macht- Hoogste orgaan-Bevoegd
heden van het Hof- Rechtsmiddelen -
Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
ais hoogste orgaan van de Rechterlijke 
Macht, de bevoegdheid willen verienen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
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de bodemrechter verieend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoais het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1532 

ART. 125 

19. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel 125 - Hof van Cassatie -
Verenigde kamers - Strafzaken - Straf
vordering- Beschuldigde minister-Rech
terlijke Macht- Hoogste orgaan-Bevoegd
heden van het Hof- Rechtsmiddelen
Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
ais hoogste orgaan van de Rechteriijke 
Macht, de bevoegdheid willen verienen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verieend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoais het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1523 

20. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel 125 - Hof van Cassatie -
Verenigde kamers - Strafzaken - Straf
vordering- Beschuldigde minister-Rech
terlijke Macht- Hoogste orgaan-Bevoegd
heden van het Hof- Rechtsmiddelen -
Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
ais hoogste orgaan van de Rechteriijke 
Macht, de bevoegdheid willen verienen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verieend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoais het dat m.b.t. de 
beslissingen v2111 andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1527 

21. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel 125 - Hof van Cassatie -
Verenigde kamers - Strafzaken - Straf
vordering- Beschuldigde minister-Rech
terlijke Macht- Hoogste orgaan-Bevoegd
heden van het Hof- Rechtsmiddelen -
Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
als hoogste orgaan van de Rechterlijke 

Macht, de bevoegdheid willen verienen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verleend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoals het dat m.b. t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1530 

22. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel 125 - Hof van Cassatie -
Verenigde kamers - Strafzaken - Straf
vordering- Beschuldigde minister-Rech
terlijke Macht- Hoogste orgaan-Bevoegd
heden van het Hof- Rechtsmiddelen -
Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
ais hoogste orgaan van de Rechterlijke 
Macht, de bevoegdheid willen verienen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verleend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoais het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1531 

23. - Grondwet 1994 (Art. 100 toteinde) 
- Artikel 125 - Hof van Cassatie -
Verenigde kamers - Strafzaken - Straf
vordering- Beschuldigde minister- Rech
terlijke Macht - Hoogste orgaan - Be
voegdheden van het Hof- Rechtsmidde
len - Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
ais hoogste orgaan van de Rechterlijke 
Macht, de bevoegdheid willen verlenen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verleend, zonder, even
wei, rechtsmiddeien open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoais het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1532 

ART. 144 

24. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel 144 - Bevoegdheid van de 
Rechterlijke Macht - Draagwijdte. 

De rechtbanken nemen kennis van de 
door een partij ingesteide vorderingen, die 
gegrond zijn op een precieze juridische 
verpiichting, weike door een regei van het 
objectief recht rechtstreeks aan een derde 
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wordt opgelegd en bij wier uitvoering eiser 
een eigen belang heeft. (Art. 144 Gw. 
1994.) 

31 mei 1999 743 

ART. 149 

-25. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel 149 - Onderzoeksgerechten -
Toepassing. 

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op 
beslissingen van onderzoeksgerechten. 

14 april 1999 493 

26. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel149-Kamer van inbeschuldiging
stelling - Regeling van de rechtspleging 
- Motivering. 

Artikel 149 Grondwet is niet toepasse
lijk op de kamer van inbeschuldigingstelling 
die de rechtspleging regelt. 

25 mei 1999 719 

27. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel 149 - Motiveringsverplichting 
- Draagwijdte. 

Artikel 149 Grondwet legt aan de rech
ter een formele motiveringsplicht op, zelfs 
een onjuist of ongepast motief kan aan de 
vormvereiste van dit grondwetsartikel vol
doen. 

2 november 1999 1365 

ART. 159 

28. - Grondwet 1994 (Art.100 toteinde) 
- Artikel 159 - Koninklijk besluit -
Toetsing van de wettigheid - Aftredende 
ministers - Lopende zaken - Begrip. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
dat beslist dat een reglementair besluit 
tot regeling van een nieuwe dekking van 
de risico's, dat op 1 februari 1988 door een 
minister van een aftredende regering geno
m en is ter uitvoering van een wet van 9 
juli 197 5, wettig is omdat de uitgevaar
digde bepalingen de voortzetting en het 
eindpunt zijn van reeds voordien begon
nen werkzaamheden en procedures. 

4 februari 1999 135 

29. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel 159 - Rechterlijke Macht -
Toepassing van besluit - Toetsing van de 
wettigheid - Gevolg. 

Niet bindend verklaren van een over
heidsbeslissing bij toepassing van artikel 
159 Grondwet brengt slechts mee dat zij 
voor de betrokkenen rechten noch verplich
tingen oplevert. De onwettige beslissing 
blijft voortbestaan zolang zij niet inge
volge een annulatieberoep wordt vernie
tigd. (Art. 159 Grondwet.) 

29 juni 1999 983 

ART. 172 

30. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel 172 - Gelijkheid inzake belas
tingen - Begrip. 

De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet, de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde 
regel van non-discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 172 
Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de 
belastingen impliceren dat allen die zich 
in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk 
worden behandeld, maar beletten niet dat 
onderscheid tussen verschillende categorieen 
van personen wordt gemaakt, voor zover 
het criterium van onderscheid op objec
tieve en redelijke wijze kan worden ver
antwoord; zodanige verantwoording moet 
worden beoordeeld m.b.t. het doel en de 
gevolgen van de getroffen maatregel of de 
ingevoerde belasting; het gelijkheids
beginsel wordt geschonden, wanneer vast
staat dat de aangewende middelen niet 
redelijkerwijze in verhouding staan tot 
het beoogde doel. Wanneer een norm die 
een belasting invoert, belastingplichtigen 
beoogt met verschillende toestanden, moet 
hij die verscheidenheid noodzakelijker
wijs opvangen in vereenvoudigende catego
rieen en vereisen de voornoemde regels 
niet dat de norm de belasting aanpast 
naar gelang van de eigenheid van elk 
geval. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. [1994].) 

6 mei 1999 622 

31. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) 
- Artikel 172 - Gelijkheid inzake belas
tingen- Gemeentebelasting-Afualophaling 
- Belasting - Tarief - Berekening -
Campings - Hotels - Onderscheid val
gens verschillende categorieen van belasting
plichtigen - Vereiste verantwoording -
Criteria. 

De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet, de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde 
regel van non-discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 172 
Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de 
belastingen impliceren niet dat de gemeen
tebelasting op de afvalophaling, die door 
de campingexploitanten verschuldigd is, 
vastgesteld wordt volgens de effectieve 
bezetting van de standplaatsen op de cam
ping; door rekening te houden met het 
aantal toegestane standplaatsen op de 
camping, ongeacht of ze bezet zijn, en 
ongeacht het aantal geproduceerd afval, 
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terwijl voor de hotels, de belasting bere
kend wordt volgens het aantal opgehaalde 
afvalcontainers, hanteert de gemeente
lijke belastingverordening een redelijk cri
terium van het op te halen afval en de 
daartoe vereiste inspanning. (Artt. 10, 11 
en 172 Gw. [1994].) 

6 mei 1999 622 

H 

HANDELSPRAKTIJKEN 
1. - K.B. van 3 maart 1995- Val-au

vent - Begrip. 
De term "vol-au-vent" heeft in het K.B. 

van 3 maart 1995 geen ruimere betekenis 
dan de gebruikelijke. (Art. 12, § 2, K.B. 13 
juni 1984 tot bepaling van de voorwaar
den tot uitoefening van de betoepswerk
zaamheid van restaurateur of van traiteur
banketaannemer in de kleine en middelgrote 
handels- en ambachtsondernemingen, 
zoals vervangen door artikel 2, 1°, K.B. 
van 3 maart 1995.) 

27 april 1999 568 

2. - Handelspraktijkenwet Gratis 
waardebonnen - Geoorloofde versprei
ding- Noodzakelijke vermelding- Iden
titeit van de uitgever - Begrip. 

Met identiteit van de uitgever, vermeld 
in art. 64, 5°, Handelspraktijkenwet (1991) 
wordt bedoeld voor een natuurlijke per
soon zijn naam, voornaam en adres, en 
voor een rechtspersoon de maatschappe
lijke vorm, benaming en maatschappe
lijke zetel. (Art. 64, 5°, Handelspraktijkenwet 
1991.) 

25juni1999 954 

3. - Handelspraktijkenwet Gratis 
waardebonnen - Geoorloofde versprei
ding- Noodzakelijke vermelding- Geld
waarde - Begrip. 

Vereist is dat de krachtens art. 64, 1°, 
Handelspraktijkenwet (1991) te vermel
den geldwaarde die de gratis waardebon
nen vertegenwoordigen, wordt uitgedrukt 
in sommen; het volstaat niet dat een per
cent wordt vermeld. (Art. 64, 1 o, Handels
praktijkenwet 1991.) 

25juni1999 954 

4. - Handelspraktijkenwet Gratis 
waardebonnen - Geoorloofde versprei
ding - Verwerving van product of dienst 
-Begrip. 

Het is slechts geoorloofd gratis waarde
bonnen te verspreiden indien zij betrek
king hebben op een bepaald product of 

dienst zoals zij worden aangeboden, en 
niet op een samenstellend onderdeel ervan. 
(Art. 64.2 Handelspraktijkenwet 1991.) 

25juni1999 960 

5. - Handelspraktijkenwet- Voorlich
ting van de consument- Gebruiksaanwij
zing - Verplichting een bepaalde taal te 
gebruiken - Technisch voorschrift in de 
zin van richtlijn 83/ 189/EEG. 

In zoverre art. 13 Handelspraktijken
wet 1991 de verplichting inhoudt dat de 
gebruiksaanwijzingen minstens moe
ten gesteld zijn in de taal of de talen van 
het gebied waar de producten op de markt 
worden gebracht, vormt het geen tech
nisch voorschrift in de zin van de richtlijn 
83/189/EEG. (Artt. 1 richtlijn 83/189/ 
EEG, 13 Handelspraktijkenwet 1991.) 

9 september 1999 1067 

6. - Handelspraktijkenwet - Artikel 
1, 6, a - Verkoper - Begrip. 

Onder verkoper in de zin van artikel 1, 
6, a, Handelspraktijkenwet moet worden 
verstaan elke handelaar of ambachtsman 
en elke natuurlijke persoon of rechtsper
soon die producten of diensten te koop 
aanbiedt ofverkoopt in het kader van een 
beroepsactiviteit of met het oog op de 
verwezenlijking van hun statutair doel; 
zulks is met name het geval voor een 
naamloze vennootschap die diensten !evert 
die overeenstemmen met haar maatschap
pelijk doel, zijnde het verstrekken van 
medische informatie aan beroepsmensen. 
(Art. 1, 6, a, Handelspraktijkenwet.) 

12 november 1999 1422 

7. - Handelspraktijkenwet - Artikel 
22 - Reclame - Begrip. 

In de zin van art. 22 Handelspraktijken
wet wordt als reclame beschouwd elke 
mededeling die rechtstreeks of onrecht
streeks ten doel heeft de verkoop van 
producten of diensten te bevorderen, met 
inbegrip van onroerende goederen, rech
ten en verplichtingen, ongeacht de plaats 
of de aangewende communicatiemidde
len; zulks is met name het geval voor de 
mededeling die het image van de steller 
ervan begunstigt of versterkt en aldus 
onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop 
van zijn producten of diensten te bevorde
ren. (Art. 22 Handelspraktijkenwet.) 

12 november 1999 1422 

8. - Reclame - Bevel tot staking -
Draagwijdte. 

Het bevel tot staking van een daad die 
een inbreuk uitmaakt op de bepalingen 
van de Handelspraktijkenwet, moet op 
een duidelijk omschreven daad slaan, zoals 
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de reclame voor een naar zijn soort en 
merk duidelijk omschreven product; dat 
bevel dient alle kenmerkende gegevens te 
vermelden. (Artt. 23 en 95 Handels
praktijkenwet.) 

24 december 1999 1672 

HANDELSREGISTER 

Onderlinge verzekeringsvereniging- Ar
beidsongevallenverzekering - Inschrij
ving in het handelsregister. 

Een onderlinge verzekeringsvereniging 
die aan de vereisten voldoet van art. 2 
Verzekeringswet (187 4) heeft geen handels- · 
karakter en moet niet ingeschreven zijn 
in het handelsregister nu het doel van de 
vereniging met rechtspersoonlijkheid bepaalt 
of die vereniging al dan niet een handels
karakter heeft; de omstandigheid dat een 
dergelijke vereniging een portefeuille ar
beidsongevallenverzekeringen overneemt 
van een premieverzekeraar en als ge':?lg 
hiervan voor een deel van haar werkehJke 
activiteit ook handelsdaden stelt, heeft 
niet noodzakelijk tot gevolg dat zij een 
inschrijving moet nemen in het handels
register. (Art. 2 Verzekeringswet 11 juni 
1874.) 

23 april 1999 554 

HANDELSZAAK 

Pandhoudende schuldeiser met voor
recht op een handelszaak - Individuele 
onlichamelijke bestanddelen - Volgrecht. 

De schuldeiser ten bate van wie een 
handelszaak werd in pand gegeven, heeft 
geen volgrecht op individuele, onlichame
lijke bestanddelen van de handelszaak. 

21 oktober 1999 1313 

HELING 
1. - Bestanddelen - Kennis - Mis

daad of wanbedrijf- Bepaling. 
Een veroordeling wegens heling is slechts 

naar recht verantwoord, op voorwaarde 
dat de rechter, althans op impliciete doch 
onmiskenbarewijze, vaststelt dat de bestand
delen van heling voorhanden zijn, met 
name de omstandigheid dat de beklaagde 
wist dat het voorwerp dat hij in zijn bezit 
had of onder zich hield, door middel van 
een misdaad of een wanbedrijf verkregen 
was; het is evenwel niet vereist dat de 
veroordelende beslissing melding maakt 
van die misdaad of dat wanbedrijf. (Art. 
505, 1 o, Sw.) 

9 juni 1999 794 

2. - Moreel bestanddeel - Kennis -
Beoordeling - Criteria. 

De feitenrechter beoordeelt in feite of de 
wegens heling vervolgde beklaagde, op 
het ogenblik waarop hij het door een mis
daad of wanbedrijf van een derde verkre
gen voorwerp heeft ontvangen, de weder
rechtelijke herkomst van dit voorwerp kende; 
hij kan die wetenschap afleiden uit de 
waarde, de aard, het belang van het voor
werp, alsook uit alle andere feitelijke omstan
digheden die noodzakelijkerwijs wantrou
wen moeten wekken bij degene die het 
bezit ervan verkrijgt. (Art. 505, 1 o, Sw.) 

9 juni 1999 794 

3. - Bestanddelen- Beoordeling door 
de feitenrechter. 

Heling vereist dat de dader het materi
eel ofhet juridisch bezit van de zaak heeft 
en dat hij kennis heeft van de wederrech
telijke oorsprong ervan; de feitenrechter 
beoordeelt onaantastbaar het bestaan van 
bezit en kennis. (Art. 505, 1 o, Sw.) 

5 oktober 1999 1214 

HERHALING 
1. - Veroordeling tot een criminele straf 

- Vroegere veroordeling tot een correctio
nele straf- In aanmerking genomen staat 
van wettelijke herhaling - Onwettigheid. 

Op het cassatieberoep dat, met toepas
sing van art. 441 Sv., door de procureur
generaal is ingesteld, vernietigt het Hof, 
zonder verwijzing, het veroordelend von
nis alleen in zoverre het de veroordeelde 
in staat van wettelijke herhaling ver
klaart, nu de wet niet spreekt van herha
ling in geval van veroordeling tot een 
criminele straf na een veroordeling tot een 
correctionele straf. (Art. 55 Sw.) 

30juni1999 993 

2. - Voorwaarden - Termijn - Aan
vang. 

Strafbare herhaling veronderstelt het 
bestaan van een in kracht van gewijsde 
gegane veroordeling, welke aan het nieuwe 
misdrijf voorafgaat; de termijn waarbin
nen het nieuwe misdrijf moet gepleegd 
zijn, gaat in op het tijdstip waarop de 
veroordeling die ten grondslag ligt van de 
her haling, kracht van gewijsde heeft ver
kregen. 

5 oktober 1999 1217 

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE 

Ontvankelijkheid- Termijn- Ontdek
king van de ingeroepen grond - Begrip. 
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Het verzoek tot herroeping van het ge
wijsde moet, op straffe van verval, inge
diend worden binnen zes maanden na het 
ontdekken van de ingeroepen grond en 
niet na het kennisnemen van het feit 
waarvan het achteraf verkregen bewijs 
die ontdekking mogelijk heeft gemaakt. 
(Art. 1136 Ger.W.) 

24juni 1999 950 

HERSTEL IN EER EN RECHTEN 

Veroordeling - Uitwissing - Nieuw 
feit - Uitwerking. 

Het vonnis dat naar een uitgewiste ver
oordeling verwijst om de veroordeling van 
de beklaagde te verantwoorden, schendt 
de artt. 619 en 620 Sv. en verantwoordt 
zijn beslissing niet naar recht. (Artt. 619 
en 620 Sv.) 

23 juni 1999 937 

HERZIENING 

ALGEMEEN 

ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIE
NING 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Beslissing die scha

devergoeding heeft toegekend aan een bur
gerlijke partij - Verplichting voor de 
aanvrager tot herziening de burgerlijke 
partij tot tussenkomst aan te manen -
Sanctie. 

De partij die bij het Hof van Cassatie 
een aanvraag tot herziening aanhangig 
maakt van een veroordelende beslissing 
die schadevergoeding heeft toegekend aan 
een burgerlijke partij, moet, op straffe van 
niet-ontvankelijkheid van de aanvraag, 
de burgerlijke partij aanmanen om in het 
geding tussen te komen. (Art. 444 Sv.) 

2juni 1999 765 

2. - Algemeen - Oorzaak - Nieuw 
feit - Intrekking - Voorwaarde. 

De in trekking van een verklaring, afge
legd door een minderjarig slachtoffer van 
een door haar vader gepleegd aanranding 
op de eerbaarheid met geweld of bedrei
ging, kan enkel aanleiding geven tot her
ziening op grond van artikel 443, 3°, Sv., 
in zoverre een gegeven de oprechtheid van 
die intrekking waarschijnlijk maakt. 

22 september 1999 1152 

AD VIES EN VERWIJZING 
TOT HERZIENING. 

3. - Advies en verwijzing tot herzie
ning - Nieuw feit - Advies van het hof 
van beroep - Toetsing van het Hof -
Draagwijdte. 

Het Hof van Cassatie moet enkel nagaan 
of het door het hof van beroep gedane 
onderzoek van een aanvraag tot herzie
ning geschied is overeenkomstig de wet. 
(Art. 445 Sv.) 

26 oktober 1999 1342 

IDNDERLIJKE INRICHTINGEN 
1. - Vergunningsplichtige inrichting

Vergunningsaanvraag - Weigerings
beslissing door de bestendige deputatie -
Beroep ingediend door de exploitant -
Verzending aan de voorzitter van de Vlaamse 
Executieve - Doorzending aan Vlaamse 
minister van Leefmilieu - Uitspraak bin
nen de 5 maanden - Gebrek aan tegenbe
wijs - Gevolg. 

Wanneer de exploitant van een vergun
ningsplichtige inrichting zijn beroep
schrift tegen een door de bestendige depu
tatie genomen weigeringsbeslissing verzendt 
aan de voorzitter van de Vlaamse Execu
tieve, en niet aan de Vlaamse minister 
van Leefmilieu, doet de doorzending van 
dit beroepschrift naar de bevoegde minis
ter geen verschuiving ofverlenging van de 
termijn om uitspraak te doen ontstaan en 
komt het aan de beroepsindiener toe te 
bewijzen dat de minister meer dan vijf 
maanden voor de in beroep genomen wei
geringsbeslissing het beroep heeft ontvan
gen : bij gebrek aan dergelijk bewijs beschikt 
de beroepsindiener niet over een stilzwij
gend verworven milieuvergunning. (Artt. 
1, P, 51, §§ 1 en 2, en 52, 3° en 5°, a, 
B.Vl.Ex. van 6 februari 1991 [Vlarem 1].) 

2 februari 1999 123 

2. - Onwettige exploitatie- Strafbaar
heid - Voorwaarden. 

Een onwettige exploitatie is strafbaar 
zelfs wanneer de exploitant niet de oor
spronkelijke oprichter van de inrichting 
is; de omstandigheid dat deze laatste geen 
vergunningsbesluit had, doet niet af aan 
de strafbaarheid van de exploitant zonder 
vergunning. (Artt. 1 en 19 A.R.A.B.) 

16 maart 1999 385 

3. - Vergunningsplichtige inrichting
Milieuvergunning- Exploitatievoorwaarde 
- Wettigheidsexceptie - Gevolg. 

Voor het misdrijfbepaald in art. 39, § 1, 
2, in fine, Milieuvergunningsdecreet, is 
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het misdrijfbestanddeel het niet naleven 
door de beklaagde van de voor hem bin
dende exploitatievoorwaarde; de rechter 
moet onderzoeken of deze voorwaarde als 
onderdeel van de overheidsbeslissing waar
op de telastlegging stoelt, wettig is en, in 
voorkomend geval, haar niet-bindend ver
klaren. (Artt. 159 Gw., 39, § 1, 2°, Milieu
vergunningsdecreet.) 

9 november 1999 1403 

HOF VAN ASSISEN 
SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN 

HETHOF 

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSEN
ARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY 

SAMENSTELLING VAN DE JURY 
EN VAN HET HOF 

1. - Samenstelling van de jury en van 
het hof - Samenstelling van het hof -
Assessoren- Toegevoegde rechter- Regel
matigheid. 

De assessoren worden voor iedere zaak 
door de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg in de zetel, waarvan de assi
sen worden gehouden, aangewezen onder 
de oudstbenoemde ondervoorzitters en rech
ters in die rechtbank : onder die rechters 
worden begrepen de toegevoegde rechters 
van het rechtsgebied, welke werden aan
gewezen om hun ambt tijdelijk uit te 
oefenen in de rechtbank van eerste aanleg 
in de zetel waarvan de assisen worden 
gehouden. (Artt. 77 en 121, eerste lid, 
Ger.W.) 

16 februari 1999 203 

BEHANDELING TER ZITTING 
EN TUSSENARRESTEN. 

VERKLARING VAN DE JURY 
2. - Behandeling ter zitting en tussen

arresten. Verklaring van de jury - Bur
gerlijke partij - Verhoor - Eedaflegging. 

Voor het hof van ass is en kan de burger
lijke partij, na haar aanstelling in die 
hoedanigheid, niet als getuige onder eed 
worden gehoord. Zij kan evenwel krach
tens de aan de voorzitter van het hof door 
de wet toegekende discretionaire macht 
zonder eed en louter ten titel van inlich
ting worden gehoord. (Artt. 268 en 322 
Sv.) 

9 februari 1999 172 

3. - Behandeling ter zitting en tussen
arresten. Verklaring van de jury - Behan
deling ter zitting - Mededaders - Objec-

tieve verzwarende omstandigheden- Vra
gen aan de jury. 

Nu het in art. 468 Sw. vermelde geweld 
of bedreiging een objectieve verzwarende 
omstandigheid vormt van diefstal en de in 
art. 475 Sw. vermelde doodslag een objec
tieve verzwarende omstandigheid is van 
de in art. 468 Sw. omschreven diefstal 
gepleegd door middel van geweld ofbedrei
ging, vereist het persoonlijk karakter van 
de straf voor de in art. 468 Sw. omschre
ven diefstal gepleegd door middel van 
geweld of bedreiging, gepleegd onder in 
art. 4 75 Sw. vermelde verzwarende omstan
digheid, alleen dat de jury zich uitspreekt 
over de betrokkenheid of persoonlijke schuld 
van de mededader aan de diefstal en niet 
over zijn betrokkenheid of persoonlijke 
schuld aan de verzwarende omstandighe
den : omtrent deze laatste moet aan de 
jury dan ook geen individuele vraag wor
den gesteld. 

16 februari 1999 203 

4. - Behandeling ter zitting en tussen
arresten. Verklaring van de jury -Behan
deling ter zitting- Mededaders- Objectieve 
verzwarende omstandigheden - Vragen 
aan de jury - Discretionaire macht van 
de voorzitter - Recht van verdediging. 

Alhoewel de voorzitter van het hof van 
assisen krachtens zijn discretionaire macht 
een vraag met betrekking tot een objec
tieve verzwarende omstandigheid afzon
derlijk voor iedere beschuldigde kan stellen 
wanneer een misdaad aan verscheidene 
beschuldigden ten laste wordt gelegd, ver
biedt geen enkele wetsbepaling of alge
meen rechtsbeginsel hem dit niet te doen; 
dit houdt geen miskenning in . van het 
recht van verdediging van de beschul
digde met betrekking tot zijn betrokken
heid of persoonlijke schuld aan de objectieve 
verzwarende omstandigheden. 

16 februari 1999 203 

5. - Behandeling ter zitting en tussen
arresten. Verklaring van de jury -Behan
deling ter zitting - Discretionaire macht 
van de voorzitter- Uitoefening ter terecht
zitting - Begrip. 

De discretionaire macht van de voorzit
ter van het hof van assisen moet ter 
terechtzitting worden uitgeoefend, dit wil 
zeggen dat de voorzitter zijn beslissingen 
terzake ter terechtzitting moet nemen. 
(Art. 268 en 353 Sv.) 

16 februari 1999 203 

6. - Behandeling ter zitting en tussen
arresten. Verklaring van de jury - Aan de 
jury overhandigd antwerp van vragen. 
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Uit de omstandigheid alleen dat de voor
zitter van het hof van assisen, in het 
kader van de hem bij art. 268 Sv. ver
leende bevoegdheden, bij gebrek aan ver
zet of bezwaar van de beschuldigde of 
diens raadsman, v66r het sluiten van het 
debat een ontwerp van vragenlijst aan de 
juryleden overhandigd heeft, kim geen 
schending van art. 6 E.V.R.M. worden 
afgeleid. 

31 maart 1999 468 

7. - Behandeling ter zitting en tussen
arresten. Verklaring van de jury - Debat 
- Aanwezigheid van de gezworenen. 

In het hofvan assisen moeten de gezwo
renen tijdens het hele debat aanwezig 
zijn, op straffe van nietigheid van de han
deling die tijdens hun afwezigheid is gesteld. 

28 april 1999 586 

8. - Behandeling ter zitting en tussen
arresten. Verklaring van de jury - Aan de 
jury te stellen vragen - Bevoegdheid van 
het hofvan assisen- Verwerping- Moti
vering. 

Regelmatig verantwoord is het arrest 
van het hof van assisen dat vaststelt dat 
de voorgestelde omschrijvingen niet wor
den bevestigd in het voor dat hof gevoerde 
debat, en beslist om de aanvullende, door 
de verdediging voorgelegde vragen niet 
aan de jury te stellen. (Artt. 337 en 338 
Sv.) 

28 april 1999 586 

9. - Behandeling ter zitting en tussen
arresten. Verklaring van de jury - Vorde
ring tot verwerping van bepaalde stukken 
- Verdaging van de beslissing - Gevolg. 

Het feit alleen dat het hof van assisen 
pas uitspraak heeft gedaan over de tussen
vordering na het lezen van de akte van 
inbeschuldigingstelling, vormt geen ver
zuim of een weigering om uitspraak te 
doen over de vordering die de beschul
digde ingesteld heeft v66r het lezen van 
die akte van inbeschuldigingstelling, en 
waarin hij concludeert tot verwerping van 
bepaalde, daarin vermelde stukken. (Art. 
408, § 2, Sv.) 

28 april 1999 586 

10. - Behandeling ter zitting en tussen
arresten. Verklaring van de jury - Vorde
ring tot verwerping van bepaalde stukken 
- Beslissing van het Hof- Draagwijdte. 

Het arrest van het hof van assisen dat 
uitspraak doet over de vordering van de 
beschuldigde tot verwerping van bepaalde 
stukken, en de litigieuze stukken verwij
dert dan wel de vordering verwerpt, beslecht 
het geschil, door de enige gegevens te 

bepalen waarop de gezworenen hun over
tuiging geldig kunnen laten steunen. 

28 april 1999 586 

11. - Behandeling ter zitting en tussen
arresten. Verklaring van de jury - Slui
ting van het debat - Veroordelend arrest 
- Afwezigheid van de raadslieden van 
de beschuldigde - Gevolg. 

Art. 294 Sv. verplicht de voorzitter van 
het hofvan assisen niet om, na de sluiting 
van het debat, een nieuwe verdediger aan 
te wijzen, wanneer de raadslieden van de 
beschuldigde, op zijn verzoek, de zitting
zaal op het ogenblik van de uitspraak van 
het veroordelend arrest verlaten hebben. 
(Art. 294 Sv.) 

28 april 1999 586 

HOGER BEROEP 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 

SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) 
Beslissingen en partijen 
Principaal beroep. Vorm. Termijn. On-

splitsbaar geschil 
Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter 
Rechtspleging in hoger beroep 
Uitbreiding van eis en nieuwe eis 
Aller lei 
STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN IN-

BEGREPEN) 
Beslissingen en partijen 
Principaal beroep. Vorm. Termijn 
Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter 
Rechtspleging in hoger beroep 
Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere 

regels) 
Aller lei 
TUCHTZAKEN 

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN 
EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) 

BESLISSINGEN EN PARTIJEN 

1. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissin
gen en partijen - Beslissing - Overleg
ging van stukken - Veroordeling tot een 
dwangsom - Hoger beroep - Ontvanke
lijkheid. 

Het hoger beroep tegen een beslissing 
waarbij een partij of een derde wordt 
veroordeeld tot betaling van een dwang
som in geval van weigering om stukken 
over te leggen, is ontvankelijk. (Artt. 616 
en 880, tweede lid, Ger.W.) 

12 november 1999 1429 
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PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. 
ONSPLITSBAAR GESCHIL 

2. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en saciale zaken inbegrepen) - Principaal 
beraep. Varm. Termijn. Onsplitsbaar geschil 
- Akte van hager beraep - Verplichte 
vermeldingen- Uiteenzetting van de grie
ven - Begrip. 

De grieven die krachtens art. 1057, 7', 
Ger.W. in de akte van hoger beroep op 
stra:ffe van nietigheid dienen te worden 
uiteengezet, kunnen zowel de grond van 
de zaak als de procesvoering voor de eer
ste rechter betre:ffen. (Art. 1057, 7o, Ger.W.) 

19 maart 1999 404 

3. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en saciale zaken inbegrepen) - Principaal 
beroep. Varm. Termijn. Onsplitsbaar geschil 
- Termijn - Begin - Verzaekschrift ap 
tegenspraak - Vannis - Kennisgeving bij 
gerechtsbrief- Gevalg. 

Ook al beslist de appelrechter dat een 
rechtspleging in eerste aanleg werd gevoerd 
overeenkomstig de bepalingen betre:ffende 
het eenzijdig verzoekschrift en heeft de 
griffier het vonnis bij gerechtsbrief ter 
kennis gebracht aan de partijen, die vrij
blijvende kennisgeving kan niet de aanvangs
datum zijn van de termijn om van dat 
vonnis in hoger beroep te komen; deze 
termijn kan slechts beginnen lopen vanaf 
de betekeningvan de beslissing. (Art. 1051 
Ger.W.) 

16 december 1999 1629 

GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECH
TER 

4. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en saciale zaken inbegrepen) - Gevalgen. 
Bevaegdheid van de rechter- Devalutieve 
kracht - Begrip. 

Door het hoger beroep gaat het geschil 
op de appelrechters over met alle feitelijke 
en juridische vragen die daarmee samen
hangen; de appelrechter mag zijn beslis
sing niet op de mening van de eerste 
rechter gronden zonder zelf de gegrond
heid ervan te beoordelen. (Art. 1068 Ger.W.) 

18 maart 1999 394 

5. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en saciale zakeninbegrepen) - Gevalgen. 
Bevaegdheid van de rechter - Devalutieve 
kracht van het hager beroep - Grenzen. 

Hoewel, volgens art. 1068, eerste lid, 
Ger.W., hoger beroep tegen een eindvon
nis of tegen een vonnis alvorens recht te 
doen het geschil zelf aanhangig maakt bij 
de rechter in hoger beroep, staat het even-

wel aan de partijen, door het hoofdberoep 
of het incidenteel beroep, de perken te 
bepalen waarbinnen de rechter in hoger 
beroep uitspraak moet doen over de aan 
de rechter voorgelegde betwistingen. (Art. 
1068, eerste lid, Ger.W.) 

25 maart 1999 440 

6. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en saciale zaken inbegrepen) - Gevalgen. 
Bevaegdheid van de rechter - Beperkt 
hager beraep - Betekening van het vannis 
- Nakomend hager beraep - Gevalgen. 

Wanneer een beperkt hoger beroep wordt 
ingesteld tegen een vonnis, kan geen nako
mend hoger beroep worden ingesteld door 
de appellant tegen de overige beslissingen 
waartegen hij geen hoger beroep had inge
steld, wanneer t.g.v. de betekening van 
het vonnis de termijn van hoger beroep 
verstreken is. (Art. 1068, eerste lid, Ger.W.) 

25 maart 1999 440 

7. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en saciale zaken inbegrepen) - Gevalgen. 
Bevaegdheid van de rechter- Devalutieve 
kracht - Begrip. 

Door het hoger beroep gaat het geschil 
op de appelrechters over met alle feitelijke 
en juridische vragen die daarmee samen
hangen. (Art. 1068 Ger.W.) 

17 mei 1999 672 

8. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en saciale zaken inbegrepen) - Gevalgen. 
Bevaegdheid van de rechter- Gevalgen
Devalutieve kracht - Gerechtelijke verde
ling - Staat van vereffening - Hamala
gatie - Vannis - Vernietiging. 

Ret arrest dat de homologatie van de 
staat van vereffening vernietigt en deze 
staat terug verwijst naar de aangewezen 
notaris, schendt de devolutieve werking 
van het hoger beroep door de zaak boven
dien terug te verwijzen naar de eerste 
rechter, voor beslechting van eventuele 
bezwaren. (Artt. 1223 en 1068 Ger.W.) 

28 oktober 1999 1351 

RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 

9. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en saciale zaken inbegrepen) - Rechtsple
ging in hager beraep - Devalutieve kracht 
van het hager beraep - Draagwijdte. 

Hoewel het hoger beroep tegen een eind
vonnis of tegen een vonnis alvorens recht 
te doen, het geschil zelf bij de appel
rechter aanhangig maakt, staat het even
wei aan de partijen, door het hoofdberoep 
en het incidenteel beroep, de perken te 
bepalen waarbinnen de rechter in hoger 
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beroep over de aan de eerste rechter voor
gelegde betwistingen uitspraak moet doen. 
(Art. 1068, eerste lid, Ger.W.) 

28 juni 1999 979 

UITBREIDING VAN EIS EN NIEUWE EIS 

10. - Burgerlijke zaken (handelsza
ken en sociale zaken inbegrepen) - Uit
breiding van eis en nieuwe eis-Aanvullende 
uordering - Feiten die zich in de loop van 
het geding hebben voorgedaan - Beper
king. 

De appelrechter moet over de bij hem 
aanhangige vordering uitspraak doen met 
inachtneming van de feiten die zich in de 
loop van het geding hebben voorgedaan en 
een weerslag hebben op het geschil, maar 
mag bij het beoordelen van aanvullende 
vorderingen de grenzen door art. 808 Ger.W. 
gesteld, niet overschrijden. (Art. 808 Ger.W.) 

20 mei 1999 698 

ALLERLEI 

11. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en sociale zaken inbegrepen) - Allerlei -
Beslag- Gedwongen tenuitvoerlegging
Ontwerp van uerdeling - Bezwaren -
Hoger beroep - Tabel van de uerdeling 
van de gelden - Vaststelling. 

Het hof van beroep dat uitspraak doet 
over bezwaren tegen het on twerp van ver
deling dat door de gerechtsdeurwaarder is 
opgesteld, dient ook de tabel van de ver
deling van de gelden vast te stellen. (Art. 
1636 Ger.W.) 

3 september 1999 1029 

STRAFZAKEN(DOUANE 
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 

BESLISSINGEN EN PARTIJEN 

12. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Beslissingen en partijen -
Beschikking van de raadkamer - Hoger 
beroep van de verdachte - Ontuankelijk
heid - Voorwaarden. 

Het hager beroep van de verdachte tegen 
een beschikking van de raadkamer, dat 
gegrond is op de in art. 131, § 1, Sv. 
bedoelde onregelmatigheden, verzuimen 
of gronden van nietigheden of op gronden 
van niet-ontvankelijkheid of van verval 
van de strafvordering, die reeds tijdens 
het debat voor de raadkamer bestonden, 
is aileen ontvankelijk als het middel bij 
schriftelijke conclusie voor de raadkamer 
is aangevoerd. (Artt. 131, § 1, en 135, § 1, 
Sv.) 

13 januari 1999 4 7 

13. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Beslissingen en partijen -
Regeling van de rechtspleging - Raadka
mer - Beschikking - Verwijzing naar de 
correctionele rechtbank - Afzonderlijke 
beschikking- Voorlopige hechtenis-Hand
having - Rechtsmiddel - Ontvankelijk
heid. 

Er staat. geen hager beroep open tegen 
de afzonderlijke beschikking van de raad
kamer die, wanneer zij bij het regelen van 
de rechtspleging de verdachte naar de 
correctionele rechtbank verwijst, zijn voor
lopige hechtenis handhaaft. (Artt. 26, § 3, 
en 30, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

13 januari 1999 47 

14. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Beslissingen en partijen -
Regeling van de rechtspleging- Raadka
mer - Beschikking - Verwijzing naar de 
correctionele rechtbank - Afzonderlijke 
beschikking- Voorlopige hechtenis-Hand
having - Hoger beroep - Termijn om 
uitspraak te doen. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
is niet gebonden aan de door art. 30, § 3, 
Wet Voorlopige Hechtenis voorgeschreven 
termijn van vijftien dagen, wanneer zij 
uitspraak doet op het hager beroep van de 
verdachte tegen een beschikking van de 
raadkamer die, bij het regelen van de 
rechtspleging door de verdachte naar de 
correctionele rechtbank te verwijzen, zijn 
hechtenis handhaaft. (Art. 30, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

13 januari 1999 47 

PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN 

15. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm. 
Termijn - Termijn - Uitlevering - In 
het buitenland verleend bevel tot aanhou
ding- Uitvoerbaarverklaring - Beschik
king van de raadkamer. 

Inzake uitlevering bedraagt de termijn 
om hoger beroep in te stellen tegen de 
beschikking van de raadkamer, waarbij 
het door de buitenlandse overheid ver
leende aanhoudingsbevel uitvoerbaar ver
klaard wordt, vierentwintig uur te rekenen 
van de betekening van die beschikking. 
(Art. 135 Sv.; art. 3 Uitleveringswet.) 

28 april 1999 590 

16. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm. 
Termijn - Termijn - Burgerlijke partij 
die niet woont in gerechtelijk arrondisse
ment waar het onderzoek wordt gedaan -
Verplichting aldaar woonplaats te kiezen 
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- Termijn van hager beroep tegen beschik
king raadkamer - Gevolgen. 

Gegrond is het middel gericht tegen de 
beslissing van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, in zoverre wordt geoordeeld 
dat de termijn van 24 uren vanaf de 
beschikking van de raadkamer om hoger 
beroep aan te tekenen voor de burgerlijke 
partij die niet woont en geen woonplaats 
heeft gekozen in het gerechtelijk arrondis
sement waar het onderzoek wordt gedaan, 
niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 
Gw. en dat het hoger beroep (verzet) inge
steld door de burgerlijke partij buiten 
voornoemde termijn van 24 uren tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de 
buitenvervolgingstelling wordt bevolen, 
laattijdig is. (Art. 68 (oud) en 135 (oud) 
Sv.) 

26 oktober 1999 1340 

GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECH
TER 

17. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van 
de rechter- Hoger beroep van de beklaagde 
aileen- Verzwaring van de straf- Onwet
tigheid. 

Wanneer aileen de beklaagde hoger beroep 
instelt, kan deze niet worden veroordeeld 
tot meerdere straffen wegens feiten waar
voor de eerste rechter slechts een enkele 
strafheeft uitgesproken. (Artt. 202 en 203 
Sv.) 

22 december 1999 1662 

RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 

18. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Rechtspleging in hager beroep 
- Eerste rechter - Meerdere telastleggin
gen - Een enkele straf- Appelgerecht -
Vrijspraak uit hoofde van een telastlegging 
- Handhaving van de straf- Eenstem
migheid. 

Wanneer het gerecht, op het hoger beroep 
tegen een vonnis dat een enkele straf 
heeft uitgesproken voor verschillende telast
leggingen, een ervan niet bewezen ver
klaart doch niettemin de door de eerste 
rechter uitgesproken strafhandhaaft, hoeft 
de beslissing niet met eenparige stemmen 
van de leden te worden gewezen. (Art. 
211bis Sv.) 

21 april 1999 544 

19. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep 
- Burgerlijke rechtsvordering - Vrij
spraak in eerste aanleg - Afwijzing van 
de burgerlijke rechtsvordering - Veroor-

deling tot schadevergoeding in hager beroep 
- Eenstemmigheid. 

Wanneer de appelrechters, op het hoger 
beroep tegen een vrijsprekend vonnis met 
afwijzing van de burgerlijke rechtsvorde
ring, enerzij ds de strafvordering vervallen 
verklaren wegens verjaring en, ander
zijds, de burgerlijke rechtsvordering ge
grond verklaren, dient deze laatste beslis
sing met eenparigheid van stemmen te 
worden genomen. (Art. 21lbis Sv.) 

9 juni 1999 796 

20. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep 
- Intrekking van het uitstel- Eenstem
migheid. 

Wanneer de appelrechters de door de 
eerste rechter uitgesproken straf handha
ven, dienen zij met eenparigheid van stem
men uitspraak te doen om het door de 
eerste rechter verleende uitstel van ten
uitvoerlegging van de straf in te trekken. 
(Art. 2llbis Sv.) 

9 juni 1999 797 

21. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep 
- Burgerlijke rechtsvordering - Vrij
spraak in eerste aanleg - Hoger beroep 
van de burgerlijke partij - Veroordeling 
tot schadevergoeding in hager beroep -
Eenstemmig heid. 

Het vonnis dat, alleen op het ontvanke
lijke hoger beroep van de burgerlijke par
tij tegen een vrijsprekend vonnis waarbij 
haar vordering wordt afgewezen, schade
vergoeding aan die burgerlijke partij toe
kent, moet vaststellen dat het met eenparige 
stemmen is gewezen, in zoverre het het 
misdrijf waarop de burgerlijke rechtsvor
dering berust, bewezen verklaart. (Art. 
21lbis Sv.) 

9 juni 1999 797 

22. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen)-Rechtspleging in hager beroep 
- Bijkomende veroordeling tot geldboete 
- Eenstemmigheid. 

Nietig is de beslissing van de appel
rechters, waarbij zij de door de eerste 
rechter opgelegde gevangenisstraf beves
tigen en de beklaagde daarenboven ver
oordelen tot een geldboete, vermeerderd 
met de wettelijke opdeciemen en een ver
vangende gevangenisstraf, zonder vast te 
stellen dat zij over dat punt uitspraak 
hebben gedaan met eenparige stemmen. 
(Art. 2llbis Sv.) 

22 juni 1999 920 
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23. - Strafzaken ( douane en accijnzen 
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep 
- Strafvordering - Veroordeling. 

Het arrest, dat, bij wege van nieuwe 
beschikkingen, de door de eerste rechter 
niet vrijgesproken beklaagde veroordeelt, 
zonder de hem opgelegde straffen te ver
zwaren, hoeft niet met eenparige stem
men van de leden van het hof van beroep 
gewezen te worden. (Art. 211bis Sv.) 

13 oktober. 1999 1254 

24. - Strafzaken ( douane en accijnzen 
inbegrepen)-Rechtspleging in hager beroep 
- Eenstemmigheid - Vrijspraak door de 
correctionele rechtbank - Wijziging door 
het hof van beroep. 

Om een door de correctionele rechtbank 
vrijgesproken beklaagde in hoger beroep 
te veroordelen, moet het hof van beroep 
uitspraak doen met eenparige stemmen 
van zijn leden. (Art. 21lbis Sv.) 

27 oktober 1999 1348 

25. - Strafzaken ( douane en accijnzen 
inbegrepen) - Rechtspleging in hager beroep 
- Eenstemmigheid vereist - Vaststelling 
door de appelrechter. 

De beslissing in hoger beroep waarbij 
de in eerste aanleg vrijgesproken beklaagde 
wordt veroordeeld, mag niet volstaan met 
de loutere vermelding van art. 21lbis Sv., 
maar moet vaststellen dat ze met eenpa
rige stemmen is gewezen. 

27 oktober 1999 1348 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJ
ZONDERE REGELS) 

26. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvorde
ring (bijzondere regels) - Vrijspraak van 
de beklaagde -Hoger beroep van de bur
gerlijke partij- Veroordeling - Eenstem
migheid. 

De appelrechters, ook al doen zij enkel 
uitspraak over de burgerlijke rechtsvorde
ring, vermogen niet wettig te oordelen dat 
de aan de beklaagde ten laste gelegde 
feiten, die door de eerste rechter niet 
bewezen werden bevonden, bewezen zijn, 
zonder vast te stellen dat zij uitspraak 
doen met eenparigheid van stemmen. (Art. 
21lbis Sv.) 

7 september 1999 1039 

ALLERLEI 

27. - Strafzaken (douane en accijnen 
inbegrepen) - Allerlei - Een enkele straf 
door de eerste rechter uitgesproken wegens 
verschillende misdrijven- In hager beroep 
slechts bepaalde misdrijven in aanmer
king genomen - Handhaving van de door 

de eerste rechter uitgesproken straf- Straf
verzwaring - Toepassing. 

Er is geen strafVerzwaring wanneer de 
appelrechter, nadat de eerste rechter inge
volge eenheid van opzet een straf had 
uitgesproken wegens verscheidene misdrij
ven, deze strafbehoudt alhoewel hij slechts 
nog bepaalde misdrijven in aanmerking 
neemt. (Art. 211bis Sv.) 

21 september 1999 1130 

28. - Strafzaken ( douane en accijnzen 
inbegrepen) - Allerlei - Hoger beroep 
tegen arrest van het Hofvan Cassatie. 

Tegen arresten van het Hof van Cassa
tie kan geen hoger beroep worden inge
steld. 

26 oktober 1999 1343 

TUCHTZAKEN 
29. - Tuchtzaken - Orde van Genees

heren - Beslissing van de provinciale 
raad - Hoger beroep - Vorm. 

Het naleven van de regel volgens welke 
het beroep tegen een beslissing van de 
provinciale raad van de Orde van Genees
heren bij aangetekende brief wordt gestuurd 
aan de voorzitter van de provinciale orde 
die de beslissing heeft gewezen, is een 
voorwaarde voor de ontvankelijkheid van 
het beroep; het beroep dat bij aangete
kende brief aan de raad van beroep wordt 
gestuurd is bijgevolg niet ontvankelijk. 
(Art. 29 K.B. 6 feb. 1970.) 

22 april 1999 550 

HOOFDELIJKHEID 

Strafzaken - Samenlopende fouten -
Herstelplicht- Toepassing. 

De bij artikel 15, eerste lid, van het 
decreet van 3 maart 1976 tot bescherming 
van monumenten en stads- en dorpsge
zichten bepaalde herstelplicht, als ambts
halve te bevelen maatregel van burgerlijke 
aard die tot de strafVordering behoort, 
beoogt de schadelijke gevolgen van de bij 
artikel 13 van het decreet bepaalde mis
drijven te doen ophouden en blijft onver
minderd voortbestaan wanneer deze ge
volgen, mede door andere feiten, waarvoor 
geen strafVervolgingen zijn ingesteld, zijn 
veroorzaakt; wanneer de dader van het 
misdrijf tot het ontstaan van de schade 
heeft bijgedragen, in die zin dat zonder dit 
misdrijf die schade, zoals in concreto vast
gesteld, niet zou zijn ontstaan, strekt het 
te zijnen laste te bevelen herstel zich uit 
tot de gehele schade. 

23 november 1999 1479 

- ------=r 
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HUUR VAN GOEDEREN 
HUISHUUR 
Verplichtingen van partijen 
Einde (Opzegging. Verlenging. Enz.) 
Allerlei 
PACHT 
Begrip. Aard van de wetgeving 
Einde (Opzegging. Verlenging. Terugkeer. 

Enz.) 
HANDELSHUUR 
Einde (Opzegging. Huurhernieuwing. Enz.) 

HUISHUUR 

VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 

1. - Huishuur - Verplichtingen van 
partijen - Brand in onroerend goed -
Huurder - Aansprakelijkheid. 

De huurder is aansprakelijk voor brand, 
tenzij hij bewijst dat de brand is ontstaan 
door toeval of door overmacht of door 
gebrek in de bouw of dat de brand van een 
naburig huis is overgeslagen. (Artt. 1732 
en 1733 B.W.) 

21 januari 1999 72 

2. - Huishuur - Verplichtingen van 
partijen - Brand in onroerend goed -
Huisgenoten van de huurder- Begrip. 

De personen die in opdracht van de 
huurder aan het huurgoed werken uitvoe
ren voor de huurder zijn huisgenoten. 
(Art. 1735 B.W.) 

21 januari 1999 72 

3. - Huishuur - Verplichtingen van 
partijen - Brand van het gehuurde goed 
- Verhuurder en huurder medegebruiker 
van het gehuurde goed - Gevolg. 

Wanneer de verhuurder zich een recht 
van voortdurend genot en medegebruik 
van het gehuurde goed heeft voorbehou
den, zodat hij en de huurder tijdens de 
duur van de verhuring samen het goed 
onder zich hadden, en meer bepaald op 
het tijdstip van de brand, dan is art. 1733 
B.W. (oud) niet van toepassing. (Artt. 1733 
oud B.W.) 

12 maart 1999 365 

EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. ENZ.) 

4. - Huishuur - Einde (Opzegging. 
Verlenging. Enz)- Huurovereenkomst voor 
het leven- Huurovereenkomst van bepaalde 
duur. 

Een huurovereenkomst die gesloten is 
"voor de duur van het leven van de huur-

ders", is een huurovereenkomst van be
paalde duur. (Art. 14, § 2, Huurwet 1991.) 

17 december 1999 1634 

ALLERLEI 

5. - Huishuur- Aller lei- Rechtsvor
dering - Verhuurders - Betaling van de 
indexeringen - Verjaring - Vermoeden 
van betaling - Weerslag. 

De veijaring' voorzien bij artikel 2273, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
berust niet, ondanks de plaats waar het 
voorkomt in het Burgerlijk Wetboek, op 
een vermoeden van betaling. (Art. 2273, 
lid 1, B.W.) 

3 december 1999 1565 

PACHT 

BEGRIP. AARD VAN DE WETGEVING 

6. - Pacht - Begrip. Aard van wetge
ving - Verkoop van te velde staand gras. 

De Pachtwet vindt slechts toepassing 
op een overeenkomst betreffende de ver
koop van te velde staand gras, indien die 
overeenkomst voldoet aan de voorwaar
den van art. 1 van die wet. (Art. 1 Pacht
wet.) 

24 december 1999 1677 

EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. TE
RUGKEER. ENZ.) 

7. - Pacht- Einde (Opzegging. Ver
lenging. Terugkeer. Enz) - Voorkooprecht 
- Bouwgrond waarop onmiddellijk kan 
worden gebouwd - Voorwaarde. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van de appelrechter volgens welke de 
uitzondering op het recht van voorkoop 
van de pachter van een bouwgrond waarop 
onmiddellijk kan worden gebouwd, onder
worpen is aan de voorwaarde dat de ver
pachter de pacht opzegt v66r de verkoop. 
(Artt. 52, 7°, en 6, § 1, 2°, Pachtwet.) 

19 november 1999 1459 

HANDELSHUUR 

EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEU
WING. ENZ.) 

8. - Handelshuur - Einde (Opzeg
ging. Huurhernieuwing. Enz.) - Opzeg
ging - Driejarige periode - Verstrijken 
- Toepassingsvereisten. 

Wil de verhuurder aanspraak kunnen 
maken op het in art. 3, vijfde lid, Handels
huurwet bepaalde voordeel om bij het 
verstrijken van elke driejarige periode aan 
de huurder opzegging te doen, dan moet 
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het huurcontract de in die wetsbepaling 
bedoelde vereisten vermelden. (Art. 3, vijfde 
lid, Handelshuurwet.) 

4 oktober 1999 1198 

HUWELIJK 

1. - Dringende voorlopige maatrege
len betreffende de persoon en de goederen 
van de echtgenoten en de kinderen -Ern
stige verstoring van de verstandhouding 
tussen de echtgenoten - Uitkering tot 
levensonderhoud - Toekenning - Voor
waarden. 

De rechter die, op grond van art. 223, 
tweede lid, B.W., de plicht tot samenwo
nen van de echtgenoten voorlopig opschort, 
kan voor de duur van de feitelijke schei
ding ook een uitkering tot onderhoud als 
een daarmee gepaard gaande dringende 
voorlopige maatregel toekennen, zonder 
dat hij zich moet uitspreken over de vraag 
wie van de echtgenoten met betrekking 
tot die feitelijke scheiding schuld heeft. 
Dit belet de rechter niet in zijn beoorde
ling van de gezinstoestand feitelijke gege
vens te betrekken die door de uitke
ringsplichtige worden aangevoerd, zoals 
de vaststaande schuld van de andere echt
genoot. 

21 januari 1999 75 

2. - Dringende voorlopige maatrege
len tussen echtgenoten - Goederen van de 
echtgenoten- Vrederechter- Beslissings
bevoegdheid - Beperking. 

De vrederechter die, krachtens artikel 
223 van het Burgerlijk Wetboek, indien 
een der echtgenoten grovelijk zijn plicht 
verzuimt, op verzoek van de andere echt
genoot, dringende voorlopige maatregelen 
beveelt betreffende de persoon en de goe
deren van de echtgenoten en de kinderen, 
mag niet beslissen over het gebruik van 
een goed van een afgescheiden rechtsper
soon louter op grond van de omstandig
heid dat een van de echtgenoten hiervan 
bestuurder is. (Art. 223 B.W.) 

19 februari 1999 229 

3. - Rechten en plichten van de echt
genoten - Schulden ten behoeve van de 
huishouding-Feitelijke scheiding-Hoof
delijkheid - Voorwaarde. 

De betaling van de schulden die een van 
de echtgenoten heeft aangegaan ten behoeve 
van de huishouding, kan van de beide 
feitelijk gescheiden echtgenoten niet hoof
delijk gevorderd worden indien de schuld-

eiser van die toestand op de hoogte was bij 
het ontstaan van de schulden. (Art. 222 
B.W.) 

15 oktober 1999 1269 

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS 
WETTELIJK STELSEL 

GERECHTELIJKE SCHEID lNG VAN GOE
DEREN 

WETTELIJK STELSEL 

1. - Wettelijk stelsel - Vereffening -
Vergoeding - Schatting. 

Wanneer de gemeenschap, v66r de inwer
kingtreding van wet 14 juli 1976, een 
lening heeft aangegaan om de aankoop 
van een pand door een van de echtgenoten 
te financieren, moet de vergoeding die die 
echtgenoot bij de vereffening van de gemeen
schap verschuldigd is, geen rekening hou
den met de waardevermeerdering van het 
goed dat met het vergoedingsplichtige ver
mogen is verkregen, instandgehouden of 
verbeterd. (Oud art. 1437 B.W.) 

15 april 1999 506 

2. - Wettelijk stelsel - Schulden aan
gegaan bij de uitoefening van het beroep
Begrip - Belasting op de bedrijfsinkom
sten. 

Uit de omstandigheid aileen dat belas
ting geheven werd op de bedrijfsinkom
sten van een der echtgenoten kan niet 
worden afgeleid dat die schuld door hem 
is aangegaan bij de uitoefening van zijn 
beroep en derhalve evenmin dat die belas
ting niet kan worden verhaald op het 
eigen vermogen van de andere echtge
noot. (Art. 1414, tweede lid, 3, B.W.; art. 
394, § 1, W.I.B. 1992.) 

27 mei 1999 734 

GERECHTELIJKE 
SCHEIDING VAN GOEDEREN 

3. - Gerechtelijke scheiding van goede
ren - Bedrijfsvoorheffing - Overschot -
Teruggave. 

Wanneer echtgenoten gescheiden van 
goederen zijn, kan de curator van het 
faillissement van de echtgenoot niet ver
krijgen dat de echtgenote veroordeeld wordt 
om het overschot terug te geven van de 
bedrijfsvoorheffing die wegens haar beroeps
werkzaamheid aan de Schatkist is betaald. 
(Art. 1466 B.W.) 

18 maart 1999 402 
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I 

IMMUNITEIT 

Leden van de gemeenschaps- en gewest
raden - Parlementaire onschendbaar
heid- Opheffing- Bevoegdheid. 

V 66r de grondwetsherziening van 5 mei 
1993, die op 8 mei 1993 in werking is 
getreden, genoten de leden van de Vlaamse 
en Franse gemeenschapsraden alsook van 
de Vlaamse en Waalse gewestraden onschend
baarheid, in zoverre zij lid waren van een 
van beide nationale vergaderingen. Om 
een lid van een van die raden strafrechte
lijk te vervolgen of aan te houden, was het 
voldoende zijn onschendbaarheid te doen 
ophe:ffen door de kamer waarvan hij deel 
uitmaakte. (Artt. 59 en 120 Gw.) 

28 april 1999 570 

INDEPLAATSSTELLING 
1. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering 

- Verzekeringsinstelling - Rechtsvorde
ring tegen arbeidsongevallenverzekeraar 
- Tegenwerpelijke excepties - Omvang. 

Krachtens art. 76quater, § 2, vierde lid, 
Z.I.V.-wet 1963, treedt de verzeke
ringsinstelling die aan de rechthebbende 
op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
onder de door de Koning bepaalde voor
waarden, de bij die wet bepaalde presta
ties heeft toegekend, rechtens in de plaats 
van de rechthebbende tot beloop van het 
bedrag van de verleende prestaties, voor 
het geheel van de sommen die onder meer 
krachtens de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 verschuldigd zijn en die de 
bedoelde schade geheel of gedeeltelijk ver
goeden; zo ingevolge die indeplaats
stelling alle excepties tegen de indeplaats
steller die v66r de indeplaatsstelling zijn 
ontstaan, verder tegen de in de plaats 
gestelde kunnen worden aangevoerd, zulks 
evenwel niet geldt voor de excepties die 
door de betaling die de schuldvordering 
doet overgaan, doelloos zijn geworden. (Art. 
76quater, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet 1963.) 

8 februari 1999 166 

2. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
- Verzekeringsinstelling - Rechtsvorde
ring tegen arbeidsongevallenverzekeraar 
- Prestaties - Bedrijfsvoorheffing. 

De quasi-subrogatoire vordering waar
over de ziekteverzekeraar tegen de arbeids
ongevallenverzekeraar beschikt om terug
betaling te verkrijgen van de aan de getrof
fene betaalde uitkeringen, strekt zich ook 
uit tot de door de ziekteverzekeraar op de 

aan de getro:ffene uitgekeerde bedragen 
ingehouden bedrijfsvoorheffing. (Art. 76qua
ter, § 2, tweede en vierde lid, Z.I.V.-wet 
1963.) 

8 februari 1999 166 

3. - Sluiting van ondernemingen -
Sluitingsfonds - Indeplaatsstelling in de 
rechten van werknemers - Opdracht van 
het Fonds - Draagwijdte. 

De indeplaatsstelling, bepaald in arti
kel8 van de Sluitingsfondswet van 30 juni 
1967, heeft tot strekking het financieel 
evenwicht en het subsidiair karakter van 
het optreden van het Sluitingsfonds te 
vrijwaren; de wetgever heeft niet willen 
afwijken van het gemeenrechtelijk begin
sel dat de indeplaatsgestelde dezelfde rech
ten heeft als de indeplaatssteller. (Art. 8 
Sluitingsfondswet.) 

14juni 1999 819 

4. - Sluiting van ondernemingen -
Sluitingsfonds - Betaling aanvullende 
brugpensioenvergoeding - Indeplaats
stelling in de rechten van werknemers -
Indeplaatsstelling tegenover de borg van 
de werkgever. 

Hoewel het Sluitingsfonds ingevolge een 
eigen bij de wet opgelegde verplichting de 
aan de werknemers verschuldigde aanvul
lende brugpensioenvergoedingen betaalt, 
draagt de in artikel 8 van de Sluitings
fondswet van 30 juni 1967 bepaalde inde
plaatsstelling de schuldvordering van de 
werknemer met al haar bestanddelen en 
toebehoren aan het Sluitingsfonds over, 
daarin begrepen de rechten en vorderin
gen die de werknemer kan doen gelden 
ten aanzien van wie zich voor de werkge
ver borg heeft gesteld voor aanvullende 
brugpensioenvergoedingen. (Artt. 1 en 2 
wet 12 mei 1975; art. 8, B, 3°, K.B. 4 juli 
1975, art. 8 Sluitingsfondswet.) 

14 juni 1999 819 

5. - Wettelijke indeplaatsstelling -
Voorwaarden. 

Wanneer de verzekeraar van een bank 
haar vergoed heeft voor de schade die een 
van haar klanten heeft geleden door het 
verlies van een postzending, en de bank 
die klant heeft vergoed, treedt voor
noemde verzekeraar krachtens de wet in 
de rechten van de bank, nu zij zelf in de 
rechten van de klant is getreden; de ver
zekeraar kan met die klant een naam
leningsovereenkomst sluiten, waardoor die 
klant in naam van de verzekeraar van de 
Post schadevergoeding mag vorderen. (Art. 
1251, 3°, B.W.; art. 18 wet 26 dec. 1956 op 
de Postdienst.) 

8 oktober 1999 1234 
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6. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
- Subrogatie - Rechthebbende - Eena
deelde - Aansprakelijke derde - Over
eenkomst tussen vergoedingsgerechtigde en 
aansprakelijkheidsverzekeraar- Tegenwerp
baarheid - Voorwaarden - Gevolg. 

De dadingsovereenkomst die tot stand 
is gekomen tussen de rechthebbende en 
de aansprakelijkheidsverzekeraar kan niet 
tegen de verzekeringsinstelling, die rech
tens in de plaats treedt van de rechtheb
bende op de toegekende prestaties van 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, wor
den aangevoerd zonder haar instemming. 
(Art. 76, § 2, vierde lid en vijfde lid, 
Z.I.V.-wet 1963, thans art. 136, § 2, vierde 
en vijfde lid, gee. wet. 14 juli 1994.) 

11 oktober 1999 1243 

INKOMSTENBELASTINGEN 
ALGEMEEN 

PERSONENBELASTING 
Belastingplichtige. Rijksinwoner 
Bedrijfsinkomsten 

Winsten 
Bezoldigingen 
Eaten uit vrije beroepen en uit winstge-

vende bezigheden 
Meerwaarden 
Bedrijfslasten 
Allerlei 

Diverse inkomsten 
VENNOOTSCHAPSBELASTING 
Algemeen 
Vaststelling van bet belastbaar netto

inkomen 
Wins ten 
Bedrijfslasten 

BELASTING OP RECHTSPERSONEN 

NIET-VERBLIJFHOUDERS 

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET 
Roerende voorhe:ffing 
Bedrijfsvoorhe:ffing 
AANSLAGPROCEDURE 
Algemeen 
Aanslagtermijnen 
Belastingaangifte 
Aanslag en inkohiering 
Aanslagbiljet 
Wijziging door de administratie van een 

aangifte 
Aanslag van rechtswege en forfaitaire 

aanslag 
Bewijsvoering 

Algemeen 
Bezwaar 
Ontheffing 

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP 

VOORZIENING IN CASSATIE 

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING ENVOOR
RECHTEN VAN DE SCHATKIST 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Jaarlijks karakter 

van de belasting - Personenbelasting -
Eedrijfsinkomsten- Eaten uit vrije beroe
pen en winstgevende bezigheden - Eaten 
uit vrije beroepen - Inning- Eelastbaar 
tijdperk. 

Eaten uit een vrij beroep zijn belastbaar 
op het tijdstip waarop ze worden gei:nd en 
niet op het tijdstip waarop de prestaties 
worden geleverd. (Artt. 20, 3°, 30, eerste 
lid, en 265 W).B. [1964]; art. 167, § 1, 3°, 
a, K.B. 4 maart 1965; artt. 23, § 1, 2°, 27, 
eerste en tweede lid, en 2, 1 o en 2°, en 360 
W.I.B. [1992]; art. 204, 3°, a, K.B. 27 aug. 
1993.) 

4 januari 1999 1 

2. - Algemeen - Jaarlijks karakter 
van de belasting - Personenbelasting -
Diverse inkomsten - Occasionele of toe
vallige winsten of baten buiten de uitoefe
ning van een beroepswerkzaamheid -
Schuldvordering - Eelastbaar tijdperk. 

Diverse inkomsten, zoals occasionele of 
toevallige winsten of baten buiten de uit
oefening van een beroepswerkzaamheid, 
zijn belastbaar op het ogenblik dat hun 
bedrag daadwerkelijk wordt ontvangen 
en niet vanaf het ogenblik waarop de 
schuldvordering die eraan ten grondslag 
ligt zeker en vaststaand is, maar nog niet 
gei:nd is. (Artt. 67, P, 68 en 265 W.I.B. 
[1964]; art. 167, § 1, 4°, a, K.B. 4 maart 
1965; artt. 90, 1°, 97 en 360 W.I.B. [1992]; 
art. 204, 4°, a, K.B. 27 aug. 1993.) 

1 februari 1999 113 

3. - Algemeen - Annualiteit van de 
belasting - Personenbelasting - Diverse 
inkomsten- Occasionele of toevallige win
sten of baten buiten de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid- Schuldvordering 
- Eelastbaar tijdperk. 

Diverse inkomsten, zoals occasionele of 
toevallige winsten of baten buiten de uit
oefening van een beroepswerkzaamheid, 
zijn belastbaar op het ogenblik dat hun 
bedrag daadwerkelijk wordt ontvangen 
en niet vanaf het ogenblik waarop de 
schuldvordering die eraan ten grondslag 
ligt, zeker en vaststaand is, maar nog niet 
gei:nd is. (Artt. 67, 1°, 68 en 265 W.I.B. 



- 118 

[1964]; art. 167, § 1, 4°, a, K.B. 4 maart 
1965; artt. 90, 1 o, 97 en S60 W.I.B. [1992]; 
art. 204, 4°, a, K.B. 27 aug. 199S.) 

19 april 1999 519 

4. - Algemeen - Veinzing - Eegrip. 
Er is geen sprake van verboden veinzing 

t.a.v. de fiscus en dus evenmin van belas
tingontduiking, als de partijen de vrijheid 
van overeenkomst benutten om een voor
deliger belastingregeling te genieten, zon
der evenwel enige wettelijke verplichting 
te miskennen, en daarbij handelingen ver
richten waarvan zij alle gevolgen aanvaar
den, ook al worden die enkel en alleen 
verricht om de belastingdruk te vermin
deren; het arrest is niet naar recht verant
woord wanneer het oordeelt dat een verrichting 
"sale and lease back" veinzing oplevert, 
hoewel het aanneemt dat de partijen voor
noemde regel in acht hebben genomen, en 
die beslissing steunt op de overweging dat 
de verrichting "sale and lease back" berust 
op de geraamde, betwistbare, gebruiks
waarde van het materiaal en niet op de 
vereffeningswaarde ervan. (Artt. 11S4, 1165, 
1S21, 1582, 158S en 1591 B.W.; artt. 44, 
45, 4°, 48, § 1, en 96 W.I.B. [1964]; art. 1. 
K.B. nr. 55 van 10 nov. 1967.) 

17 december 1999 16S8 

PERSONENBELASTING 

BELASTINGPLICHTIGE. RIJKSINWONER 

5. - Personenbelasting - Eelasting
plichtige. Rijksinwoner- Wettelijk huwelijks
vermogensstelsel- Eedrijfsinkomsten van 
een echtgenoot - Eelasting verhaald op 
het eigen vermogen van de andere echtge
noot. 

Uit de omstandigheid alleen dat belas
ting geheven werd op de bedrijfsinkom
sten van een der echtgenoten kan niet 
worden afgeleid dat die schuld door hem 
is aangegaan bij de uitoefening van zijn 
beroep en derhalve evenmin dat die belas
ting niet kan worden verhaald op het 
eigen vermogen van de andere echtge
noot. (Art. 1414, tweede lid, S, B.W.; art. 
S94, § 1, W.I.B. 1992.) 

27 mei 1999 7S4 

BEDRIJFSINKOMSTEN 

Wins ten 

6. - Personenbelasting - Eedrijfsin
komsten- Winsten- Vrijstelling- Werk
gever - Eijkomend personeel - Ontslag 
- Lasten - Provisie - Eijkomend perso
neel-Eepaling- Onderneming- Eegrip. 

Onder "onderneming" in de zin van art. 
2S, § 2, W.I.B. (1964) verstaat men, in de 
regel, een technische bedrijfseenheid, bepaald 
op grond van sociale en economische cri
teria, ongeacht of zij voorheen aldan niet 
een exclusief industriele of handels
finaliteit had. (Art. 2S, § 2, W.I.B. [1964].) 

15 maart 1999 S69 

7. - Personenbelasting - Eedrijfsin
komsten- Winsten- Vrijstelling- Werk
gever - Eijkomend personeel - Ontslag 
- Lasten - Provisie - Eijkomend perso
neel- Eepaling- Onderneming- Voort
zetting van beroepswerkzaamheid. 

De omstandigheid dat een belasting
plichtige onderworpen is aan de belasting 
op rechtspersonen sluit niet uit dat die 
belastingplichtige een beroepswerkzaam
heid uitoefent, te weten de productie van 
goederen en diensten en, indien die bedrij
vigheid wordt voortgezet door een belasting
plichtige die onderworpen is aan personen
belasting of aan vennootschapsbelasting, 
dat laatstgenoemde, voor de toepassing 
van art. 2S, § 2, W.I.B. (1964), geacht 
wordt in feite de exploitatie van die zelfde 
onderneming voort te zetten. (Art. 2S, § 2, 
W.I.B. [1964].) 

15 maart 1999 S69 

Bezoldigingen 

8. - Personenbelasting - Eedrijfsin
komsten - Eezoldigingen - Voordelen 
van alle aard - Eegrip. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
van de appelrechters die, na onaantast
baar te hebben aangenomen dat de stu
dietoelagen betaald door een derde aan de 
kinderen van werknemers, die tewerkge
steld zijn bij een welbepaalde werkgever, 
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks ten 
goede kwamen van voormelde werkne
mers, oordelen dat de toegekende voorde
len voor deze werknemers geen belastbare 
voordelen van alle aard zijn. (Art. 26, 
eerste lid en 2°, W.I.B., thans art. S1, 
eerste lid en 2°, W.I.B. 1992.) 

16 april 1999 515 

Eaten uit vrije beroep(m en uit winstge
vende bezigheden 

9. - Personenbelasting - Eedrijfsin
komsten - Eaten uit vrije beroepen en uit 
winstgevende bezigheden- Eaten uit vrije 
beroepen- Inning- Eelastbaar tijdperk. 

Eaten uit een vrij beroep zijn belastbaar 
op het tijdstip waarop ze worden gei:nd en 
niet op het tijdstip waarop de prestaties 
worden geleverd. (Artt. 20, so, SO, eerste 
lid, en 265 W.I.B. [1964]; art. 167, § 1, so, 
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a, K.B. 4 maart 1965; artt. 23, § 1, 2°, 27, 
eerste en tweede lid, en 2, 1° en 2°, en 360 
W.I.B. [1992]; art. 204, 3°, a, K.B. 27 aug. 
1993.) 

4 januari 1999 1 

Meerwaarden 

10. - Personenbelasting- Bedrijfsin
komsten - Meerwaarden - Begrip. 

Winsten en lasten die door de belasting
plichtige worden behaald of vastgesteld 
uit hoofde of ter gelegenheid van de volle
dige en definitieve stopzettingvan de exploi
tatie van zijn bedrijf of van de uitoefening 
van een vrij beroep, een ambt, post of 
winstgevende bezigheid en die voortko
men van meerwaarden op lichamelijke of 
onlichamelijke activa, met inbegrip van 
grondstoffen, producten en koopwaren, die 
voor de exploitatie, dat beroep of die bezig
heid werden gebruikt, zijn aan de inkom
stenbelasting onderworpen voor hun wer
kelijke waarde en worden zonder aftrek 
van disconto in aanmerking genomen om 
de belasting vast te stellen. (Art. 31, 1°, 
W.I.B., thans art. 28, 1", W.I.B. 1992.) 

2 december 1999 1546 

B edrijfslasten 

11. - Personenbelasting- Bedrijfsin
komsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar
heid- Voorwaarden- Lening-lnteresten 
- Koopman - Beroepswerkzaamheid -
Stopzetting - Volgend aanslagjaar. 

Uit de vaststelling dat een koopman 
zijn beroepswerkzaamheid gedurende een 
welbepaald aanslagjaar heeft stopgezet 
volgt wettig dat de op een lening betaalde 
interesten voor het volgend aanslagjaar 
geen aftrekbare bedrijfslasten zijn. (Artt. 
44 eerste lid, en 50, 2°, W.I.B. [1964]; artt. 
49: eerste lid, en 53, 1 o, W.I.B. [1992].) 

15 februari 1999 198 

12. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar
heid- Voorwaarden- Lening- Kapitaal 
- Interest - Koopman - Beroepswerk
zaamheid-Stopzetting- Volgend aanslag
jaar. 

Uit de vaststelling dat een koopman 
zijn beroepswerkzaamheid tijdens een wel
bepaald aanslagjaar heeft stopgezet, ':'olgt 
wettig dat, voor het volgende aanslagJaar, 
het terugbetaalde kapitaal van en de inte
rest op een lening geen aftrekbare be
drijfslasten zijn. (Art. 44, eerste lid, WI. B. 
[1964]; art. 49, eerste lid, W.I.B. [1992].) 

6 mei 1999 626 

Allerlei 

13. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Allerlei - Vergoeding wegens 
vermindering van de waarde op de arbeids
markt ten gevolge van blijvende arbeids
ongeschiktheid. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij aan het slachtoffer van een 
ongeval akte wordt verleend van het voor
behoud dat hij maakt in geval van belas
tingheffing op de vergoeding die wordt 
toegekend niet wegens derving van lool?- of 
bezoldiging maar tot herstel van de matenele 
schade die voor hem voortvloeit uit het 
feit dat zijn waarde op de arbeidsmarkt 
verminderd is ten gevolge van zijn blij
vende arbeidsongeschiktheid, terwijl aileen 
belasting verschuldigd is op pensioenen 
en lijfrechten of tijdelijke renten alsmede 
op als zodanig geldende toelagen die recht
streeks of onrechtstreeks betrekking heb
ben op een beroepswerkzaamheid of die 
het gehele of gedeeltelij~e herstel v:a~ een 
bestendige dervingvan wmst, bezoldigmgen 
ofbaten uitmaken. (Art. 34, § 1, 1°, W.I.B.) 

17 maart 1999 389 

DIVERSE INKOMSTEN 

14. - Personenbelasting- Diverse in
komsten - Occasionele of toevallige win
sten ofbaten buiten de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid- Schuldvordering 
- Belastbaar tijdperk. 

Diverse inkomsten, zoals occasionele of 
toevallige winsten of baten buiten de u!t
oefening van een beroepswerkzaamhe1d, 
zijn belastbaar op het ogenblik dat hun 
bedrag daadwerkelijk wordt ontvangen 
en niet vanaf het ogenblik waarop de 
schuldvordering die eraan ten grondslag 
ligt zeker en vaststaand is, maar nog niet 
gei:nd is. (Artt. 67, 1°, 68 en 265 W.I.B. 
[1964]; art. 167, § 1, 4°, a, K.B. 4 maart 
1965; artt. 90, 1", 97 en 360 W.I.B. [1992]; 
art. 204,4°, a, K.B. 27 aug. 1993.) 

1 februari 1999 113 

15. - Personenbelasting- Diverse in
komsten occasionele of toevallige winsten 
of baten buiten de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid- Schuldvordering 
- Belastbaar tijdperk. 

Diverse inkomsten, zoals occasionele of 
toevallige winsten of baten buiten de uit
oefening van een beroepswer~zaamheid, 
zijn belastbaar op het ogenbhk dat hun 
bedrag daadwerkelijk wordt ontvangen 
en niet vanaf het ogenblik waarop de 
schuldvordering die eraan ten grondslag 
ligt, zeker en vaststaand is, maar nog niet 
gei:nd is. (Artt. 67, 1°, 68 en 265 W.I.B. 
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[1964]; art. 167, § 1, 4°, a, K.B. 4 maart 
1965; artt. 90, 1°, 97 en 360 W.I.B. [1992]; 
art. 204, 4°, a, K.B. 27 aug. 1993.) 

19 april1999 519 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 

ALGEMEEN 

16. - Vennootschapsbelasting ~ Alge
meen - Artikel 462 W.I.B. - Bij een 
andere gerechtelijke of administratieve over
heid aanhangig geschil - Invloed op de 
strafvordering - Beoordeling door de rech
ter - Toepassing. 

Het staat de strafrechter te oordelen of 
de oplossing van het bij een andere gerech
telijke of administratieve overheid aan
hangig gemaakte geschil over de toepassing 
van een bepaling van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen of van een ter uit
voering ervan genomen besluit, van die 
aard schijnt te zijn dat ze een invloed kan 
hebben op de strafVordering; de rechter 
beoordeelt vrij de invloed van deze oplos
sing, voor zover de feitelijke gegevens 
waarop hij zijn beslissing stoelt, zijn oor
deel naar recht verantwoorden. (Art. 462 
W.I.B. 1992.) 

9 november 1999 1404 

VASTSTELLING VAN RET BELASTBAAR 
NETTO-INKOMEN 

Wins ten 

17. - Vennootschapsbelasting - Vast
stelling van het belastbaar netto-inkomen 
- Winsten - Vrijstelling - Werkgever -
Bijkomend personeel- Ontslag - Lasten 
- Provisie- Bijkomend personeel- Bepa
ling - Onderneming - Begrip. 

Onder "onderneming" in de zin van art. 
23, § 2, W.I.B. (1964) verstaat men, in de 
regel, een technische bedrijfseenheid, bepaald 
op grond van sociale en economische cri
teria, ongeacht of zij voorheen al dan niet 
een exclusief industriiHe of handels
finaliteit had. (Art. 23, § 2, W.I.B. [1964].) 

15 maart 1999 369 

18. - Vennootschapsbelasting - Vast
stelling van het belastbaar netto-inkomen 
- Winsten - Vrijstelling - Werkgever -
Bijkomend personeel - Ontslag- Lasten 
- Provisie- Bijkomend personeel- Bepa
ling - Onderneming - Voortzetting van 
beroepswerkzaamheid. 

De omstandigheid dat een belastingplich
tige onderworpen is aan de belasting op 
rechtspersonen sluit niet uit dat die belasting
plichtige een beroepswerkzaamheid uitoe
fent, te weten de productie van goederen 

en diensten en, indien die bedrijvigheid 
wordt voortgezet door een belastingplichtige 
die onderworpen is aan personenbelasting 
of aan vennootschapsbelasting, dat laatst
genoemde, voor de toepassing van art. 23, 
§ 2, W.I.B. (1964), geacht wordt in feite de 
exploitatie van die zelfde onderneming 
voort te zetten. (Art. 23, § 2, W.I.B. [1964] .) 

15 maart 1999 369 

19. - Vennootschapsbelasting - Vast
stelling van het belastbaar netto-inkomen 
- Winsten - Aftrekken van de belastbare 
winst - Vaste deelnemingen - Gedu
rende het gehele belastbare tijdperk onon
derbroken eigendom - Begrip. 

De deelnemingen die tijdens het belast
bare tijdperk zijn verkregen, zelfs de eer
ste dag van dat tijdper k, zijn niet gedurende 
het gehele tijdperk in ononderbroken eigen
dom geweest. (Art. 112, § 1, 1°, W.I.B. 
[1964].) 

21 juni 1999 911 

Bedrijfslasten 

20. - Vennootschapsbelasting - Vast
stelling van het belastbaar netto-inkomen 
Bedrijfslasten- Verrichting "sale and lease 
back' - Veinzing - Begrip. 

Er is geen sprake van verboden veinzing 
t.a.v. de fiscus en dus evenmin van belas
tingontduiking, als de partijen de vrijheid 
van overeenkomst benutten om een voor
deliger belastingregeling te genieten, zon
der evenwel enige wettelijke verplichting 
te miskennen, en daarbij handelingen ver
richten waarvan zij alle gevolgen aanvaar
den, ook al worden die enkel en alleen 
verricht om de belastingdruk te vermin
deren; het arrest is niet naar recht verant
woord wanneer het oordeelt dat een verrichting 
"sale and lease back" veinzing oplevert, 
hoewel het aanneemt dat de partijen voor
noemde regel in acht hebben genomen, en 
die beslissing steunt op de overweging dat 
de verrichting "sale and lease back" berust 
op de geraamde, betwistbare, gebruiks
waarde van het materiaal en niet op de 
vereffeningswaarde ervan. (Artt. 1134, 1165, 
1321, 1582, 1583 en 1591 B.W.; artt. 44, 
45, 4°, 48, § 1, en 96 W.I.B. [1964]; art. 1. 
K.B. nr. 55 van 10 nov. 1967.) 

17 december 1999 1638 

BELASTING OP RECHTSPERSONEN 
21. - Belasting op rechtspersonen -

Belastingplichtige- Werkzaamheid- Be
roepswerkzaamheid - Voortzetting van 
beroepswerkzaamheid-Gevolg-Personen
belasting-Vennootschapsbelasting- Win
sten - Vrijstelling. 
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De omstandigheid dat een belasting
plichtige onderworpen is aan de belasting 
op rechtspersonen sluit niet uit dat die 
belastingplichtige een beroepswerkzaam
heid uitoefent, te weten de productie van 
goederen en diensten en, indien die bedrij
vigheid wordt voortgezet door een belasting
plichtige die onderworpen is aan personen
belasting of aan vennootschapsbelasting, 
dat laatstgenoemde, voor de toepassing 
van art. 23, § 2, W.I.B. (1964), geacht 
wordt in feite de exploitatie van die zelfde 
onderneming voort te zetten. (Art. 23, § 2, 
W.I.B. [1964].) 

15 maart 1999 369 

NIET-VERBLIJFHOUDERS 
22. - Niet-verblijfhouders - Dividen

den - Roerende voorheffing - Terugbeta
ling - Moratoire interesten. 

Wanneer de roerende voorheffing op divi
denden aan niet-verblijfhouders gedeelte
lijk ten onrechte is ge'ind, moet de Belgische 
Staat niet aileen het ten onrechte gei:nde 
gedeelte van de roerende voorhe:ffing terug
betalen aan de in het buitenland geves
tigde vennootschap, die dividenden geniet, 
maar ook de moratoire interesten eraan 
toevoegen. (Art. 308 W.I.B., thans art. 418 
W.I.B. 1992.) 

11 juni 1999 811 

23. - Niet-verblijfhouders- Voorafbe
talingen - Verrekenbaarheid met belastin
gen - Onmogelijkheid - Gevolgen. 

Uit art. 170 Gw., volgens welk geen 
belasting kan worden ingevoerd dan door 
een wet, en uit het aan art. 211, § 2, van 
het W.I.B. onderliggend beginsel volgt dat 
de Belgische Staat die voorafbetalingen 
heeft ontvangen die niet kunnen verre
kend worden met enige belasting, tot terug
betaling ervan moet worden veroordeeld. 
(Art. 170 Gw. en art. 211, § 2, W.I.B., 
thans art. 304, § 2, W.I.B. 1992.) 

23 september 1999 1156 

24. - Niet-verblijfhouders- Voorafbe
talingen - Verrekenbaarheid met belastin
gen - Onmogelijkheid- Inhouding door 
de Staat - Moratoire interesten. 

Het hof van beroep, dat uitspraak doet over 
een voorziening tegen een directoriale beslis
sing, en vaststelt dat de gestorte be
dragen als voorafbetalingen, wegens laattijdig
heid van de aanslag, niet meer verrekend 
konden worden en de Staat de bedragen onver
schuldigd inhoudt, kan, op grond van het 
beginsel van de onverschuldigde betaling, rente 
toekennen. (Art. 1376 B.W.) 

23 september 1999 1156 

VOORHEFFINGEN 
EN BELASTINGKREDIET 

ROERENDE VOORHEFFING 

25. - Voorheffingen en belasting
krediet - Roerende voorheffing - Terug
betaling- Moratoire interesten. 

Wanneer de roerende voorheffing op divi
denden aan niet-verblijfhouders gedeelte
lijk ten onrechte is ge'ind, moet de Belgische 
Staat niet aileen het ten onrechte gei:nde 
gedeelte van de roerende voorheffing terug
betalen aan de in het buitenland geves
tigde vennootschap, die dividenden geniet, 
maar ook de moratoire interesten eraan 
toevoegen. (Art. 308 W.I.B., thans art. 418 
W.I.B. 1992.) 

11juni 1999 811 

BEDRIJFSVOORHEFFING 

26. - Voorheffingen en belasting
krediet - Eedrijfsvoorheffing - Over
schot- Teruggave- Eelastingschuldigen 
die gescheiden van goederen zijn -
Gevolg. 

Wanneer echtgenoten gescheiden van 
goederen zijn, kan de curator van het 
faillissement van de echtgenoot niet ver
krijgen dat de echtgenote veroordeeld wordt 
om het overschot terug te geven van de 
bedrijfsvoorheffing die wegens haar beroeps
werkzaamheid aan de Schatkist is betaald. 
(Art. 1466 B.W.) 

18 maart 1999 402 

27. - Voorheffingen en belasting
krediet- Eedrijfsvoorheffing- Inkohiering 
van de belasting- Terugbetaling- Mora
toriuminteresten .. 

Moratoire interest is verschuldigd op 
het bedrag van de terug te geven bedrijfs
voorheffing in de mate waarin de overeen
komstig art. 266 W.I.B .. ingekohierde 
personenbelasting gekweten werd door 
verrekening van voormelde bedrijfs
voorheffing. (Art. 308 W.I.B., thans art. 
418 W.I.B. 1992.) 

2 december 1999 1556 

AANSLAGPROCEDURE 

ALGEMEEN 

28. - Aanslagprocedure - Algemeen 
- Eelastbare grondslag - Personen
belasting - Eedrijfsinkomsten - Eaten 
uit vrije beroepen en winstgevende bezig
heden- Eaten uit vrije be roe pen- Inning 
- Eelastbaar tijdperk. 
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Eaten uit een vrij beroep zijn belastbaar 
op het tijdstip waarop ze worden gei:nd en 
niet op het tijdstip waarop de prestaties 
worden geleverd. (Artt. 20, 3°, 30, eerste 
lid, en 265 W.I.B. [1964]; art. 167, § 1, 3°, 
a, K.B. 4 maart 1965; artt. 23, § 1, 2°, 27, 
eerste en tweede lid, en 2, 1 o en 2°, en 360 
W.I.B. [1992]; art. 204, 3°, a, K.B. 27 aug. 
1993.) 

4 januari 1999 1 

29. - Aanslagprocedure - Algemeen 
- Belastbare grondslag - Personen
belasting-Diverse inkomsten- Occasionele 
of toevallige winsten of baten buiten de 
uitoefening van een beroepswerkzaamheid 
- Schuldvordering - Belastbaar tijd
perk. 

Diverse inkomsten, zoals occasionele of 
toevallige winsten of baten buiten de uit
oefening van een beroepswerkzaamheid, 
zijn belastbaar op het ogenblik dat hun 
bedrag daadwerkelijk wordt ontvangen 
en niet vanaf het ogenblik waarop de 
schuldvordering die eraan ten grondslag 
ligt zeker en vaststaand is, maar nog niet 
gei:nd is. (Artt. 67, 1°, 68 en 265 W.I.B. 
[1964]; art. 167, § 1, 4°, a, K.B. 4 maart 
1965; artt. 90, 1 o, 97 en 360 W.I.B. [1992]; 
art. 204, 4°, a, K.B. 27 aug. 1993.) 

1 februari 1999 113 

30. - Aanslagprocedure - Algemeen 
- Belastbare grondslag - Personen
belasting-Diverse inkomsten- Occasionele 
of toevallige winsten of baten buiten de 
uitoefening van een beroepswerkzaamheid 
- Schuldvordering - Belastbaar tijd
perk. 

Diverse inkomsten, zoals occasionele of 
toevallige winsten of baten buiten de uit
oefening van een beroepswerkzaamheid, 
zijn belastbaar op het ogenblik dat hun 
bedrag daadwerkelijk wordt ontvangen 
en niet vanaf het ogenblik waarop de 
schuldvordering die eraan ten grondslag 
ligt, zeker en vaststaand is, maar nog niet 
gei:nd is. (Artt. 67, 1°, 68 en 265 W.I.B. 
[1964]; art. 167, § 1, 4°, a, K.B. 4 maart 
1965; artt. 90, 1°, 97 en 360 W.I.B. [1992]; 
art. 204, 4°, a, K.B. 27 aug. 1993.) 

19 april 1999 519 

AANSLAGTERMIJNEN 

31. - Aanslagprocedure - Aanslag· 
termijnen- Bijzondere termijn- Rechts
vordering wijzend op het bestaan van niet 
aangegeven inkomsten. 

De bepaling dat de belasting of de aan
vullende belasting mag worden gevestigd, 
zelfs nadat de in art. 259 van het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen bepaalde ter-

mijn is verstreken ingeval een rechtsvor
dering uitwijst dat belastbare inkomsten 
niet werden aangegeven in een van de vijf 
jaren v66r hetjaar waarin de vordering is 
ingesteld, houdt niet in dat uit de rechts
vordering zelf het bestaan van niet aan
gegeven belastbare inkomsten volgt; het 
volstaat dat de rechtsvordering feiten aan 
het licht brengt die het bestuur toelaten 
om met de wettelijke bewijsmiddelen waar
over het beschikt, zoals tekenen en indicien, 
te bewijzen dat belastbare inkomsten niet 
werden aangegeven. (Art. 263, § 1, 3°, 
W.I.B., thans art. 358, § 1, 3°, W.I.B. 
1992.) 

2 september 1999 1023 

32. - Aanslagprocedure Aanslag-
termijnen - Laattijdige aangifte - Gevolg. 

Wanneer de aangifte laattijdig is over
gelegd, kan het bestuur de belasting of de 
aanvullende belasting vestigen gedu
rende drie jaar vanaf 1 januari van het 
jaar waarnaar het aanslagjaar wordt 
genoemd waarvoor de belasting verschul
digd is, zelfs indien het bestuur reeds een 
aanslag had gevestigd op basis van de 
gegevens van de laattijdige aangifte. (Art. 
259, eerste lid, W.I.B., thans art. 354, 
eerste lid, W.I.B. 1992.) 

2 september 1999 1025 

33. - Aanslagprocedure Aanslag-
termijnen - Inbreuk met bedrieglijk oog
merk of met oogmerk te schaden- Verlenging 
van de aanslagtermijn - Voorwaarden. 

Voor de verlenging van de aanslag
termijn met twee jaar in geval van inbreuk 
op de bepalingen van het W.I.B. of van de 
ter uitvoering ervan genomen besluiten, 
gedaan met bedrieglijk opzet of met het 
oogmerk te schaden, is niet vereist dat de 
inbreuk, gedaan met bedrieglijk opzet of 
met het oogmerk te schaden, vastgesteld 
is tijdens de gewone aanslagtermijn van 
art. 259, eerste lid, W.I.B. (Art. 259, eerste 
en tweede lid, W.I.B., thans art. 354, eer
ste en tweede lid, W.I.B. 1992.) 

14 oktober 1999 1266 

34. - Aanslagprocedure - Aanslag
termijnen - Aangegeven inkomsten -
Hogere verschuldigde belasting - Buiten
gewone driejarige aanslagtermijn- Omvang. 

Wanneer de verschuldigde belasting, 
ongeacht het bedrag, hoger is dan de belas
ting m.b.t. de belastbare inkomsten en de 
andere gegevens die vermeld staan in de 
daartoe bestemde rubrieken van een aangifte
formulier dat naar vorm en termijn regel
matig is, mag het bestuur, binnen de bij 
artikel259, eerste lid, W.I.B. (1964) bepaalde 
buitengewone aanslagtermijn, niet alleen 
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de aanvullende belasting heffen, d.w.z. de 
belasting die hoger is dan die m.b.t. de 
inkomsten en de andere in de aangifte 
vermelde gegevens, maar ook de gehele 
door de belastingplichtige verschuldigde 
belasting. (Art. 259 W.I.B. [1964]; art. 354 
W.I.B. [1992].) 

29 oktober 1999 1360 

35. - Aanslagprocedure Aanslag-
termijnen - Buitengewone vijfjarige 
aanslagtermijn- Toepassingsvoorwaarden 
- Bewijs - Bewijslast -- Tijdstip. 

De buitengewone driejarige aanslag
termijn wordt met twee jaar verlengd in 
geval van inbreuk op de bepalingen van 
het W.I.B. (1964) of van ter uitvoering 
ervan genomen besluiten, gedaan met 
bedrieglijk opzet of met het oogmerk te 
schaden; hoewel het bewijs van die voor
waarden voor die verlenging van de bui
tengewone aanslagtermijn door het bestuur 
moet worden geleverd, volgt noch uit art. 
259, tweede lid, van het voornoemd wet
hoek, noch uit enig andere wettelijke bepa
ling dat het bestuur dat bewijs moet leveren 
alvorens de belasting of de aanvullende 
belasting binnen de aldus verlengde ter
mijn vast te stellen. (Art. 259, tweede lid, 
W.I.B. [1964]; art. 354, tweede lid, W.I.B. 
[1992].) 

29 oktober 1999 1361 

BELASTINGAANGIFTE 

36. - Aanslagprocedure - Belasting
aangifte- Onderzoek en controle - Onder
zoekingen t.a.v. de belastingplichtige en 
van derden - Inzage van een gerechts
dossier. 

De inzage van een gerechtsdossier door 
de administratie is geen onderzoeksdaad 
in de zin van art. 240 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, daar die 
inzage het mogelijk maakt over de nood
zaak van een nieuw onderzoek te beslis
sen. (Art. 240, derde lid, W.I.B., thans art. 
333, derde lid, W.I.B. 1992.) 

2 september 1999 1020 

37. - Aanslagprocedure - Belasting
aangifte- Onderzoek en cant role -Onder
zoekingen t.a.v. de belastingplichtige en 
van derden - Bericht van wijziging van 
aangifte. 

De opstelling en verzending van een 
bericht van wijziging van aangifte is op 
zich geen daad van onderzoek in de zin 
van art. 240 W.I.B. (Artt. 240 en 251 
W.I.B., thans artt. 333 en 346 W.I.B. 1992.) 

2 september 1999 1022 

38. - Aanslagprocedure - Belasting
aangifte- Onderzoek en controle- Inzage 
van een gerechtelijk dossier- Onderzoeks
daad. 

De inzage zelf van een gerechtsdossier 
door de administratie is geen onderzoeks
daad in de zin van art. 240 W.I.B., daar 
die inzage het mogelijk maakt over de 
noodzaak van een nieuw onderzoek te 
beslissen. (Art. 240 W.I.B., thans art. 333 
W.I.B. 1992.) 

14 oktober 1999 1261 

39. - Aanslagprocedure - Belasting
aangifte - Onderzoek en controle - Aan
wijzingen inzake belastingontduiking -
Aanvullende termijn voor onderzoekingen 
- Geen bijkomend onderzoek t.a.v. de 
belastingplichtige - Voorafgaande kennis
geving. 

Het vereiste van voorafgaande kennis
geving aan de belastingplichtige van de 
aanwijzingen inzake belastingontduiking 
die te zijnen aanzien bestaan voor het 
bedoelde tijdperk, wanneer het bestuur 
binnen de aanvullende termijn van twee 
jaar onderzoekingen wil doen, heeft enkel 
betrekking op de onderzoekingen ten aan
zien van de belastingplichtige zelf en geldt 
niet als het bestuur over elementen beschikt 
die toelaten de belasting te vestigen zon
der in de bijkomende termijn van twee 
jaar te moeten overgaan tot een bijko
mend onderzoek ten aanzien van de belas
tingplichtige zelf. (Art. 240, derde lid, 
W.I.B., thans art. 333, derde lid, W.I.B. 
1992.) 

14 oktober 1999 1263 

40. - Aanslagprocedure- Belasting
aangifte - Onderzoek en controle - Aan
wijzingen inzake belastingontduiking -
Aanvullende termijn voor onderzoekingen 
- Voorafgaande kennisgeving - Onder
zoeksverrichting en voorafgaande kennis
geving in hetzelfde document - Geldig
heid. 

Wanneer de administratie de onder
zoeksdaden bedoeld in titel VII, hoofdstuk 
III, van het W.I.B. wenst te stellen tijdens 
de in art. 259, tweede lid, van het wetboek 
bedoelde aanvullende termijn van twee 
jaar moet zij de belastingplichtige vooraf 
schriftelijk en op nauwkeurige wijze ken
nis geven van de aanwijzingen inzake 
belastingontduiking die te zijnen aanzien 
bestaan; uit die wetsbepalingen volgt niet 
dat een kennisgeving die een vragenlijst 
voorafgaat, niet zou voldoen aan de wet
telijke vereisten wanneer zij in hetzelfde 
document is opgenomen. (Art. 24, derde 
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lid, en 259, tweede lid, W.I.B., thans artt. 
333, derde lid, en 354, tweede lid, W.I.B. 
1992.) 

14 oktober 1999 1265 

41. - Aanslagprocedure - Belasting
aangifte - Onderzoek en controle - Aan
wijzingen inzake belastingontduiking -
Aanvullende termijn voor onderzoekingen 
- Voorafgaande kennisgeving - Inhoud. 

Ret bestuur mag nog gedurende een 
aanvullende termijn van twee jaar onder
zoekingen doen, mits het de belasting
plichtige, op straffe van nietigheid van de 
aanslag, vooraf schriftelijk en op nauw
keurigewijze kennis heeft gegeven van de 
aanwijzingen inzake belastingontduiking 
die te zijnen aanzien bestaan voor het 
bedoelde tijdperk; het is niet vereist dat 
die kennisgeving nauwkeurigvermeldt welke 
inzichten ·of bedoelingen te schaden aan 

· de belastingplichtige ten laste kunnen wor
den gelegd, maar het volstaat dat de aanwij
zingen inzake belastingontduiking nauwkeu
rig worden vermeld. (Art. 240, derde lid, 
W.I.B., thans art. 333, derde lid, W.I.B. 1992.) 

14 oktober 1999 1267 

AANSLAG EN INKOHIERING 

42. - Aanslagprocedure - Aanslag en 
inkohiering - Bedrog - Rechtsvordering 
- Termijnen van openbare orde- ~rstre
ken termijnen - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Belgische Staat - Bestuur van de 
directe belastingen - Gevolg. 

De bepalingen van het W.I.B. die de 
aanslagtermijnen verlengen in geval van 
bedrog en in geval van een rechtsvorde
ring tegen de belastingplichtige of een 
derde, beletten de Staat, na het verstrij
ken van die termijnen van openbare orde, 
een rechtsvordering voor het strafgerecht 
in te stellen om de persoon, die de wette
lijke voorwaarden voor het verschuldigd 
zijn van de belasting vervult, te doen 
veroordelen tot betaling ervan, zelfs niet 
ten titel van herstel van schade t.g.v. 
niet-inkohiering binnen de wettelijke ter
mijn. (Artt. 354 en 358 W.I.B. 1992; artt. 
1382 en 1383 B.W.; artt. 3 en 4 V.T.Sv.) 

8 september 1999 1042 

43. - Aanslagprocedure - Aanslag en 
inkohiering - Termijnen van openbare 
orde - ~rstreken termijnen - Burger
lijke rechtsvordering- Belgische Staat -
Bestuur van de directe belastingen- Oor
zakelijk verband tussen fout en schade -
Tussenkomst van een eigen rechtsgrond
Gevolg. 

De schade die de Staat geleden heeft 
omdat een belasting niet binnen de bij het 
W.I.B. voorgeschreven termijnen van open
bare orde is ingekohierd, vindt het verval 
t.g.v. het verstrijken van voornoemde ter
mijnen een eigen rechtsgrond die elk oor
zakelijk verband verbreekt tussen die schade 
en het misdrijf of het oneigenlijk misdrijf 
dat werd gepleegd door hetzij de persoon 
die de voorwaarden voor het verschuldigd 
zijn van de belasting vervult, hetzij door 
een derde die volgens de Staat voor het 
niet inkohieren van de belasting binnen 
de voormelde termijnen aansprakelijk is. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.; artt. 354 en 358 
W.I.B. 1992.) 

8 september 1999 1042 

AANSLAGBILJET 

44. - Aanslagprocedure-Aanslagbil
jet - Beslagrechter - Bevoegdheid. 

De appelrechter die uitspraak doet over 
een beslissing van de beslagrechter die 
het verzet van verweerder afwijst tegen 
het bevel dat betekend is om de invorde
ring van een belasting te verzekeren, treedt 
zijn bevoegdheid te buiten wanneer hij 
het aanslagbiljet waarin de belasting wordt 
vastgesteld, nietig verklaart. 

10 juni 1999 809 

WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE 
VAN EEN AANGIFTE 

45. - Aanslagprocedure - Wijziging 
door de administratie van een aangifte -
Daad van onderzoek. 

De opstelling en verzending van een 
bericht van wijziging van aangifte is op 
zich geen daad van onderzoek in de zin 
van art. 240 W.I.B. (Artt. 240 en 251 
W.I.B., thans artt. 333 en 346 W.I.B. 1992.) 

2 september 1999 1022 

AANSLAG VAN AMBTSWEGE EN FOR
F AITAIRE AANSLAG 

46. - Aanslagprocedure-Aanslag van 
ambtswege en forfaitaire aanslag - Aan
slag van ambtswege - Willekeurige aan
slag - Begrip. 

De aanslag van ambtswege die geen 
rekening hield met een beoordelings
gegeven is niet willekeurig wanneer dat 
gegeven door het bestuur niet bekend was 
op het tijdstip van de aanslag en dus door 
het bestuur bij die aanslag niet in aanmer
king kon worden genomen. (Artt. 256 en 
257 W.I.B. (1964); artt. 351 en 352 W.I.B. 
(1992).) 

29 oktober 1999 1358 
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BEWIJSVOERING 

Algemeen 

47. - Aanslagprocedure- Bewijsvoe
ring - Algemeen - Overdracht van apo
theek - Overeenkomst - Schending van 
regel van openbare orde - Tegenwerpe
lijkheid aan het Bestuur. 

De appelrechters die oordelen dat een 
overeenkomst van overdracht van een apo
theek tegen een door de partijen overeen
gekomen prijs aan het bestuur niet kan 
worden tegengeworpen, gelet op de scherr
ding van een regel die de openbare orde 
aanbelangt en gevolgen heeft op fiscaal 
vlak, schenden niet de verbindende kracht 
van de overeenkomsten en de regel van de 
tegenwerpelijkheid van de overeenkom· 
sten. (Art. 1134 B.W.) 

5 maart 1999 321 

BEZWAAR 

48. - Aanslagprocedure- Bezwaar
Kennisgeving van aanslag door dwangbe· 
vel - Vermeldingen. 

Wanneer kennis gegeven wordt van de 
aanslag bij middel van een dwangbevel 
moet niet vermeld worden vanaf welk 
ogenblik de termijn van bezwaar ingaat 
noch aan wie een eventueel bezwaar moet 
worden gericht. (Art. 272 W.I.B. 1964, 
thans art. 371 W.I.B. 1992.) 

23 april 1999 558 

49.- Aanslagprocedure-Bezwaar
Op naam van de belastingplichtige geves· 
tigde aanslag - Recht van bezwaar. 

Aileen de belastingplichtige, wiens be
zwaar tegen het bedrag van de te zijnen 
name gevestigde aanslag werd afgewezen, 
kan tegen de uitspraak van de directeur 
der belastingen een voorziening instellen 
bij het hof van beroep. (Art. 267 W.I.B., 
thans art. 366 W.I.B. 1992.) 

11 juni 1999 811 

ONTHEFFING 

50. - Aanslagprocedure - Ontheffing 
- Overbelastingen - Dubbele belasting 
-Begrip. 

Er is sprake van dubbele belasting wan
neer op dezelfde inkomsten verscheidene 
aanslagen worden vastgesteld terwijl zulks 
wettelijk uitgesloten is. (Art. 277, § 1, 
W.I.B. [1964]; art. 376, § 1, W.I.B. [1992].) 

14 januari 1999 53 

51. - Aanslagprocedure- Ontheffing 
- Overbelastingen - Dubbele belasting 
- Te ontheffen aanslag. 

In geval van dubbele belasting moet in 
beginsel van de onwettig vastgestelde aan-

slag ontheffing worden verleend. (Art. 277, 
§ 1, W.I.B. [1964]; art. 376, § 1, W.I.B. 
[1992].) 

14 januari 1999 53 

52. - Aanslagprocedure - Ontheffing 
- Overbelastingen- Nieuwe bescheiden 
- Nieuwe feiten - Overlegging - Aan-
voer.ing - Voorwaarden. 

De regel dat de directeur der belastin
gen ambtshalve ontheffing verleent van 
d~ overbelastingen welke zouden blijken 
mt afdoende bevonden nieuwe bescheiden 
of feiten waarvan het laattijdig overleg
gen of inroepen door de belasting
schuldige wordt verantwoord door wettige 
redenen en op voorwaarde onder meer dat 
die overbelastingen door de administratie 
werden vastgesteld of door de belasting
schuldige aan de administratie werden 
bekendgemaakt binnen drie jaar vanaf 1 
januari van het_jaa~ waarin de belasting 
IS vastgesteld, 1mphceert dat de nieuwe 
bescheiden offeiten waaruit de overbelas
ting blijkt, binnen die termijn van drie 
jaar aan het licht gebracht worden. (Art. 
277, § 1, 1°, W.I.B. [1964]; art. 376, § 1, 1°, 
W.I.B. [1992].) 

3 mei 1999 600 

53. - Aanslagprocedure - Ontheffing 
- Over~elastingen - M ateriele vergissing 
-Begnp. 

De materiele vergissing waarvoor de 
directeur der belastingen buiten de be
zwaartermijnen bepaald bij art. 277 W.I.B. 
ambtshalve ontheffing kan verlenen is 
een feitelijke vergissing als gevolg van ~en 
misvatting omtrent het bestaan van materiele 
gegevens bij ontstentenis waarvan de belas
ting wettelijke grondslag mist. (Art. 277, § 
1, W.I.B., thans art. 376, § 1, W.I.B. 1992.) 

2 december 1999 1546 

54. - Aanslagprocedure - Ontheffing 
- Overbelastingen - Nieuwe feiten of 
bescheiden - Begrip. 

De directeur der belastingen of de door 
hem gedelegeerde ambtenaar kan ambts
halve ontheffing verlenen van de over
belastingen die blijken uit afdoende bevonden 
nieuwe bescheiden of feiten waarvan het 
laattijdig overleggen of aanvoeren door de 
belastingschuldige wordt verantwoord door 
wettige redenen : gelden aileen als nieuwe 
feiten of bescheiden, die welke een bewijs 
kunnen opleveren dat voordien niet is 
geleverd en die de belastingplichtige niet 
kon overleggen of aanvoeren voordat de 
termijnen van bezwaar of beroep waren 
verstreken. (Art. 277, § 1, W.I.B., thans 
art. 376, § 1, W.I.B. 1992.) 

2 december 1999 1549 
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55. - Aanslagprocedure - Ontheffing 
- Overbelastingen - Interesten. 

Geen interest wordt toegekend bij de 
terugbetalingen van overbelastingen als 
bedoeld bij art. 277, §§ 1 en 2, W.I.B., die 
na het verstrijken van de termijnen van 
bezwaar en hoger beroep van ambtswege 
geschiedt. (Art. 309, lid 1, 3°, W.I.B., thans 
art. 419, lid 1, 3°, W.I.B. 1992.) 

2 december 1999 1550 

56. - Aanslagprocedure - Ontheffing 
- Overbelastingen- Materiele vergissing 
- Feitelijke beoordeling. 

De materiele vergissing waarvoor de 
directeur der belastingen buiten de be
zwaartermijn bepaald bij art. 277 W.I.B. 
ambtshalve ontheffing kan verlenen, is 
een feitelijke vergissing als gevolg van een 
misvatting omtrent het bestaan van materiele 
gegevens bij ontstentenis waarvan de belas
ting wettelijke grondslag mist: de feiten
rechter oordeelt onaantastbaar of de feitelijke 
vergissing het gevolg is van een misvat
ting omtrent materiele gegevens. (Art. 277, 
§ 1, W.I.B., thans art. 376, § 1, W.I.B. 
1992.) 

2 december 1999 1552 

57. - Aanslagprocedure- Ontheffing 
- Overschotten van voorheffingen en voor
afbetalingen - Aanslag definitief geves
tigd - Vaststelling van de belastbare 
grondslag. 

Wanneer de aanslag definitief is gewor
den bij gebrek aan tijdig en regelmatig 
bezwaarschrift, laat de bevoegdheid om 
overeenkomstig art. 277, § 3, 1, W.I.B. 
ambtshalve outlasting te verlenen van het 
overschot van de voorheffingen en vooraf
betalingen als bedoeld in art. 211, § 2, van 
hetzelfde wetboek, de directeur der belas
tingen en het hof van beroep in geval van 
voorziening niet toe nate gaan ofbepaalde 
aanslagbestanddelen al dan niet terecht 
in aanmerking werden genomen om de 
belastbare grondslag te bepalen van de 
belastingheffing. (Art. 277, § 3, l 0

, W.I.B., 
thans art. 376, § 3, 1°, W.I.B. 1992.) 

2 december 1999 1554 

VOORZIENING 
VOOR HET HOF VAN BEROEP 

58. - Voorziening voor het hofvan beroep 
- Verzoekschrift- Betekening- Exploot 
- Afschrift - Gerechtsdeurwaarder -
Handtekening - Ontbreken - Gevolg. 

Ret ontbreken van de handtekening van 
de gerechtsdeurwaarder op het afschrift 
van het exploot waarmee inzake inkom
stenbelastingen de voorziening voor het 

hof van beroep wordt betekend, leidt niet 
tot nietigheid van die akte wanneer uit de 
processtukken blijkt dat de betekening 
van die voorziening van de belasting
schuldige het doel bereikt heeft dat de wet 
ermee beoogt, namelijk de wettigheid van 
de aanslag verzekeren en e1~oor zorgen 
dat de Belgische Staat, minister van Finan
cien, het afschrift ontvangt van het ver
zoekschrift waarmee de voorziening is in
gesteld, dit door toedoen van een gerechts
deurwaarder die de datum en de overeen
stemming met het origineel waarmerkt; 
zulks is het geval wanneer het origineel 
van het exploot van de betekening aan de 
in het W.I.B. (1992) bedoelde directeur 
van de belastingen de handtekening van 
de optredende gerechtsdeurwaarder draagt. 
(Artt. 2 en 867 Ger.W.; art. 378, eerste lid, 
W.I.B. [1992].) 

14 januari 1999 50 

59. - Voorziening voor het hof van beroep 
- Niet-aangifte, onvolledige of onjuiste 
aangifte - Ambtshalve indiciaire aanslag 
- Onderzoek bevolen door de appelrechter 
- Belastingverhoging- Bevoegdheid van 
de appelrechter. 

De appelrechter kan de bij niet
aangifte, of in geval van onvolledige of 
onjuiste aangifte opgelegde belasting
verhoging niet tenietdoen wanneer hij zelf 
oordeelt dat een ambtshalve aanslag, gedaan 
op tekenen en indicien, zou kunnen behou
den blijven maar hierover eerst een nader 
onderzoek beveelt. 

5 februari 1999 164 

60. - Voorziening voor het hofvan beroep 
- Belastingverhoging - Billijkheids- of 
opportuniteitsredenen - Hof van beroep 
- Bevoegdheid. 

Ret hof van beroep is niet bevoegd om 
op grond van loutere billijkheids- of op
portuniteitsredenen een belastingverho
ging kwijt te schelden. (Artt. 278 en 334 
W.I.B., thans artt. 377 en444 W.I.B. 1992.) 

5 februari 1999 164 

61. - Voorziening voor het hofvan beroep 
- Nietig verklaarde aanslag - Geen ver
jaring - Voorheffingen of voorafbetalin
gen - Behoud door het bestuur. 

Wanneer het hof van beroep aanneemt 
dat de aanslag om een andere reden dan 
prescriptie nietig is en aldus het bestaan 
en het bedrag van de eventuele belasting
schuld niet kan vaststellen, maar aan
neemt dat de betaalde bedrijfsvoorheffing 
zal kunnen verrekend worden bij het ves
tigen van een vervangende aanslag, kan 
dit hof geen terugbetaling bevelen van de 



- 127-

ingehouden bedrijfsvoorheffing. (Art. 260 
W.I.B., thans art. 355 W.I.B. 1992.) 

16 april1999 513 

62. - Voorziening voor het hof van beroep 
- Hofvan beroep- Bevoegdheid. 

Het hof van beroep bij wie een voorzie
ning werd ingediend van de beslissing van 
de directeur der belastingen kan slechts 
over deze directoriale beslissing uitspraak 
doen. (Art. 278 W.I.B., thans art. 377 
W.I.B. 1992.) 

11 juni 1999 811 

63. - Voorziening voor het hofvan beroep 
- Verstek- Gevolg-Arrest- Voorwaar
den. 

Het hof van beroep mag geen uitspraak 
doen inzake inkomstenbelastingen en 
gemeentebelastingen, indien, bij het oproe
pen van de zaak, alle partijen verstek 
laten gaan. (Art. 286, eerste lid, W.I.B. 
[1964]; art. 385, eerste lid, W.I.B. [1992]; 
art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 1986.) 

17 september 1999 1118 

64. - Voorziening voor het hof van beroep 
- Verzoekschrift - Betekening- Begrip. 

Inzake inkomstenbelastingen wordt een 
voorziening voor het hof van beroep inge
steld bij wege van een verzoekschrift dat 
bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de 
bevoegde directeur van de belastingen wordt 
betekend; onder betekening in de zin van 
die bepaling wordt verstaan de afgifte van 
een afschrift van het verzoekschrift. (Art. 
378, eerste lid, W.I.B. [1992]; artt. 2 en 32, 
1°, Ger.W.) 

20 september 1999 1127 

65. - Voorziening voor het hof van beroep 
- Directeur van de belastingen - Geschil 
- Stukken - Neerlegging - Termijn -
Vorm. 

De directeur van de belastingen moet 
de stukken inzake de betwisting niet ter 
griffie van het hof van beroep neerleggen 
binnen een formele termijn, waarvan het 
niet naleven zou leiden tot nietigheid van 
de rechtspleging of tot het weren van die 
stukken uit het debat, en evenmin moet 
hij al die stukken sam en met het belasting
dossier neerleggen. (Art. 380, eerste lid, 
W.I.B. 1992 ) 

22 november 1999 1462 

66. - Voorziening voor het hof van beroep 
- Belastingplichtige - Nieuwe stukken 
- Neerlegging - Directeur van de belas-
tingen - Antwoord - Stukken - Afgifte 
- Termijn - Draagwijdte. 

De directeur van de belastingen moet, 
binnen de wettelijk bepaalde termijn, de 
stukken ter griffie van het hof van beroep 

afgeven welke hij als antwoord meent te 
moeten voordragen op de nieuwe stukken 
die de belastingplichtige heeft neergelegd; 
die termijn is evenwel alleen van toepas
sing op de afgifte door de directeur van de 
belastingen van de stukken die overge
legd zijn om te antwoorden op nieuwe 
stukken die de belastingplichtige heeft 
neergelegd. (Art. 382, tweede lid, W.I.B. 
1992) 

22 november 1999 1462 

VOORZIENING IN CASSATIE 
67. - Voorziening in cassatie - Ver

zoekschrift - Handtekening - Onlees
bare handtekening - Ondertekenaar -
Identiteit- Hoedanigheid- Geen vermel
ding van identiteit - Niet vermelde hoe
danigheid - Gevolg. 

Het cassatieberoep dat met een geschrift 
"verzoekschrift tot cassatie" genaamd wordt 
ingesteld, is niet ontvankelijk wanneer 
dat geschrift vermeldt dat het opgesteld is 
door een advocaat, maar een onleesbare 
handtekening draagt, alsook het woord 
'1oco" en de naam van voornoemd advo
caat, zonder vermelding van de identiteit 
en de hoedanigheid van de ondertekenaar 
. (Art. 388, eerste lid, W.I.B. [1992].) 

18 januari 1999 58 

68. - Voorziening in cassatie - Ver
zoekschrift - Handtekening - Verplich
ting - Geldigheid. 

Aangezien cassatieberoep inzake directe 
belastingen bij wege van een verzoek
schrift wordt ingesteld, moet het noodza
kelijkerwijs ondertekend zijn door de eiser, 
door een advocaat of door een bijzondere 
volmachtdrager. (Art. 388, eerste lid, W.I.B. 
[1992].) 

18 januari 1999 58 

69. - Voorziening in cassatie - Vor
men - Vorm en termijn voor memories en 
stukken- Stukken- Afstand- Hervat
ting van geding - Toelatingen om te plei
ten - Toelaatbaar karakter van het cas
satieberoep - Verantwoording- Overleg
ging - Voorwaarden. 

De akten van afstand of van hervatting 
van geding, de toestemmingen om te plei
ten, alsook de stukken die worden overge
legd tot staving van de ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep, kunnen, hoewel 
de wet dat in belastingzaken niet uitdruk
kelijk bepaalt, worden neergelegd na het 
verstrijken van de termijnen die vastge
legd zijn in de artikelen 388 en 389 W.I.B. 
(1992) die, ingevolge art. 7, tweede lid, 
wet 23 december 1986, toepasselijk zijn 
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inzake directe gemeentebelastingen, en, 
in voorkomend geval, na het verstrijken 
van de termijn voor de afgifte van een 
memorie van wederantwoord; die neerleg
ging moet evenwel gebeuren voordat het 
openbaar ministerie conclusie neemt. (Artt. 
388 en 389 W.I.B. [1992]; art. 7, tweede 
lid, wet 23 dec. 1986.) 

1 februari 1999 110 

70. - Voorziening in cassatie - Ver
zoekschrift - Betekening - Verzuim -
Gevolg. 

De voorziening in cassatie inzake directe 
belastingen, die wordt ingesteld door ter 
griffie van het hofvan beroep een verzoek
schrift neer te leggen, is niet ontvankelijk 
wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat genoemd 
verzoekschrift, v66r de neerlegging ervan, 
aan de verwerende partij is betekend. 
(Art. 388, eerste en tweede lid, W.I.B. 
[1992].) 

1 februari 1999 115 

71. - Voorziening in cassatie - Wet
boek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
- Werking in de tijd. 

De cassatieberoepen tegen beslissingen 
gewezen op voorzieningen voor het hof 
van beroep ingeleid v66r 1 maart 1999, 
worden volledig beheerst door de artike
len 386 tot 391 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 zoals ze beston
den voor hun opheffing bij artikel 34 van 
de wet van 15 maart 1999. (Art. 97, negende 
lid, wet 15 maart 1999, art. 11, eerste lid, 
wet 23 maart 1999.) 

21 juni 1999 911 

72. - Voorziening in cassatie - Vor
men - Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen - Verzoekschrift tot cassa
tie - Belgische Staat - Minister van 
Financien - Bevoegde directeur - Hand
tekening - Bewijs. 

Uit het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen 1992 volgt dat het verzoek
schrift tot cassatie namens de Staat wordt 
ondertekend door de bevoegde directeur; 
de handtekening op het verzoekschrift wordt 
geacht tot bewijs van het tegendeel die te 
zijn van de daarop vermelde handelende 
ambtenaar. (Artt. 297, eerste lid, en 377 
W.I.B. [1992].) 

21 juni 1999 911 

73. - Voorziening in cassatie - Vor
men - Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen - Verzoekschrift tot cassa
tie - Belgische Staat - Minister van 
Financien- Bevoegde directeur- Mach
tiging - Begrip. 

De directeur der belastingen treedt nood
zakelijk en uitsluitend op als orgaan van 
de Belgische Staat, vertegenwoordigd door 
de minister van Financien; hij is bevoegd 
om, zonder vermelding van enige andere 
opdracht dan die welke voortvloeit uit zijn 
eigen hoedanigheid, cassatieberoep in te 
stellen. (Artt. 297, eerste lid, 377 en 378 
W.I.B. [1992].] 

21 juni 1999 911 

7 4. - Voorziening in cassatie - Ver
zoekschrift - Handtekening - Verplich
ting - Geldigheid. 

Aangezien een voorziening in cassatie 
inzake directe belastingen bij verzoek
schrift wordt ingesteld, client dat verzoek
schrift noodzakelijkerwijs ondertekend te 
zijn door eiser, door een advocaat of door 
een bijzonder gevolmachtigde. (Art. 388, 
eerste lid, W.I.B. (1992).) 

29 oktober 1999 1357 

75. - Voorziening in cassatie - Ver
zoekschrift - Handtekening - Leesbare 
handtekening Ondertekenaar- Hoedanig
heid - Niet vermelde hoedanigheid -
Ontvankelijkheid. 

De voorziening ingesteld door een geschrift 
"verzoekschrift tot cassatie" dat vermeldt 
dat het opgemaakt is door een advocaat en 
een lees bare handtekening draagt, gevolgd 
door de term '1oco" en de naam van voor
noemd advocaat, maar zonder vermelding 
van de hoedanigheid van de onderteke
naar, is niet ontvankelijk. (Art. 388, eerste 
lid, W.I.B. (1992).) 

29 oktober 1999 1357 

76. - Voorziening in cassatie- Termij
nen van cassatieberoep en betekening -
Hof van beroep - Arrest - Eind
beschikkingen - Kennisgeving. 

In de regel is te laat ingesteld en, bijge
volg, niet ontvankelijk de voorziening gericht 
tegen de eindbeschikkingen van een arrest 
inzake directe belastingen, wanneer die 
voorziening meer dan drie maanden na de 
kennisgeving van het arrest werd inge
steld. (Art. 388 W.I.B. 1992; artt. 2 en 19 
Ger.W.) (lmpliciet.) 

22 november 1999 1462 

77. - Voorziening in cassatie - Wet
boek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
- Werking in de tijd. 

Voorzieningen in· cassatie tegen arres
ten gewezen op voorzieningen voor het hof 
van beroep die v66r 1 maart 1999 zijn 
ingesteld, worden geheel geregeld door de 
artt. 386 tot 391 W.I.B. 1992 die toepasse
lijk waren voor hun opheffing bij art. 34 
wet 15 maart 1999. (Art. 97, negende lid, 
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wet 15 maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 
23 maart 1999 ) 

22 november 1999 1466 

78. - Voorziening in cassatie - Ver
zoekschrift - Brief 

Art. 388, tweede lid, W.I.B. 1992, dat 
ingevolge art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 
1986 betreffende de invordering en de 
geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen toepasselijk is op de 
directe gemeentebelastingen, bepaalt dat 
het verzoekschrift waarbij tegen het arrest 
van het hof van beroep voorziening in 
cassatie wordt ingesteld, ter griffie van 
het hof van beroep wordt afgegeven; die 
wetsbepaling wordt niet nageleefd door de 
eiser tot cassatie die het verzoekschrift 
niet ter griffie afgeeft, maar het per brief 
naar die griffie verstuurt. (Art. 388, tweede 
lid W.I.B. [1992]; art. 7, tweede lid, wet 23 
dec. 1986.) 

22 november 1999 1467 

79. - Voorziening in cassatie - Ver
zoekschrift - Geschonden wetsbepalingen 
- Middel dat verschillende grieven aan
voert - Middel dat niet voor elke grief de 
geschonden wetsbepalingen aanduidt. 

Niet ontvankelijk zijn de middelen die, 
inzake inkomstenbelastingen, schending 
aanvoeren van verschillende wetsbepalin
gen en vervolgens verschillende grieven 
aanvoeren, maar niet aangeven, onder
dee! per onderdeel, welke wetsbepalingen 
op elke van de grieven betrekking hebben. 
(Art. 289 W.I.B., thans art. 388 W.I.B. 
1992.) 

23 december 1999 1666 

RECHTEN, TENUIVOERLEGGING 
EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST 
80. - Rechten, tenuitvoerlegging en 

voorrechten van de Schatkist- Belasting
schulden - Betaling - Werk uitgevoerd 
door een niet geregistreerde aannemer -
Niet geregistreerde vennootschap in veref
fening - Opdrachtgever hoofdelijk aan
sprakelijk - Inhoudingen - Voorschotten 
op de belastingschulden - Starting -
Aanwending - Toepassingsgebied. 

Art. 403, eerste en tweede lid, WIB 
(1992) en art. 23 K.B. 5 oktober 1978 zijn 
onbeperkt van toepassing op elk bedrag 
dat de opdrachtgever aan de ontvanger 
heeft betaald na de vereffening van de 
niet geregistreerde vennootschap. (Art. 403, 
eerste en tweede lid, W.I.B. [1992]; art. 23 
K.B. 5 okt. 1978; artt. 178, eerste lid, en 
184 Vennootschappenwet.) 

21juni 1999 896 

81. - Rechten, tenuitvoerlegging en 
voorrechten van de Schatkist- Wetsbepa
ling betreffende de invordering - Open
bare orde. 

De vraag of op grond van art. 307 W.I.B. 
(1964) rente verschuldigd is, betreft de 
invordering van de belastingen en raakt 
aldus de openbare orde. (Art. 307 W.I.B. 
1964, thans 417 W.I.B. 1992.) 

25juni 1999 951 

82. - Rechten, tenuitvoerlegging en 
voorrechten van de Schatkist - Onroe
rende voorheffing - Inkohiering op naam 
van de vroegere eigenaar - Verandering 
van eigenaar- Invordering ten laste van 
de nieuwe eigenaar. 

In geval van over legging van het bewijs
stuk dat de belastbare goederen op een 
andere eigenaar zijn overgegaan, mag de 
invordering van de onroerende voorhef
fing ingekohierd op naam van de vroegere 
eigenaar van een onroerend goed dat van 
titularis is veranderd, krachtens hetzelfde 
kohier worden voortgezet ten laste van de 
werkelijke schuldenaar van de belasting : 
het enkele feit dat een onroerend goed van 
eigenaar verandert en de vroegere eige
naar geen onroerende voorheffing meer 
verschuldigd is, heeft derhalve niet de 
nietigheid voor gevolg van de aanslag, die 
aanvankelijk op naam van de vroegere 
eigenaar werd ingekohierd. (Art. 297 W.I.B., 
thans art. 306 W.I.B. 1992.) 

2 december 1999 1550 

ALLERLEI 
83. - Allerlei - Misdrijven - Uitoe

fening van de strafvordering door open
baar ministerie - Verzoek om advies van 
bevoegde gewestelijke directeur. 

Het verzoek om advies van de bevoegde 
gewestelijke directeur in geval de procu
reur des Konings vervolgingen wil instel
len wegens fiscale misdrijven moet voldoende 
aangeven waarop het betrekking heeft en 
mag hierbij verwijzen naar het feitenma
teriaal van het dossier. (Artt. 350, § 3, 
W.I.B. 1964 en 74, § 3, W.B.T.W. zoals het 
van kracht was v66r de wet van 28 dec. 
1992.) 

23 februari 1999 263 

84. - Allerlei - Misdrijven - Uitoe
fening van de strafvordering door open
baar ministerie - Yerzoek om advies van 
bevoegde gewestelijke directeur- Gerech
telijk onderzoek - Gelijkaardige feiten -
Gevolg. 

De vraag van de procureur des Konings 
om advies van de bevoegde gewestelijke 
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directeur wanneer hij vervolgingen wil 
instellen voor fiscale misdrijven en dat 
advies kunnen betrekking hebben, o.m. op 
een bepaald feit, alsmede op andere niet 
precieze maar gelijkaardige feiten waar
van het bepaalde feit het bestaan doet 
vermoeden; wanneer in het kader van het 
naar aanleiding van die vraag en het 
advies ingesteld gerechtelijk onderzoek 
gelijkaardige feiten aan het licht komen, 
moet de procureur des Konings niet opnieuw 
een advies vragen. (Artt. 350, § 3, W.I.B. 
1964 en 74, § 3, W.B.T.W., zoals het van 
toepassing was v66r de wet van 28 dec. 
1992.) 

23 februari 1999 263 

85. - Allerlei - Eindvonnis - Begrip 
- Stukken - Neerlegging - Ontvanke
lijkheid - Hof van beroep - Arrest -
Eindbeslissing. 

Wanneer het hof van beroep, dat uit
spraak doet inzake inkomstenbelastingen 
en alvorens de heropening van het debat 
te bevel en "om ten gronde uitspraak te 
doen", beslist om geen van de stukken die 
aan het hof zijn voorgelegd uit het debat 
te weren op grand dat de neerlegging 
ervan de belastingwet niet schendt, oefent 
het door die beslissing zijn volledige rechts
macht uit over het litigieuze probleem van 
de ontvankelijkheid van die stukken en is 
die beslissing dus een eindbeslissing. (Artt. 
2 en 19 Ger.W.) 

22 november 1999 1462 

INTERESTEN 
MORATOIRE INTERESTEN 

COMPENSATOIRE INTERESTEN 

ALLERLEI 

MORATOIRE INTERESTEN 
1. - Moratoire interesten - Vennoot

schapsbelasting - Roerende voorheffing 
- Terugbetaling. 

Wanneer de roerende voorhe:ffing op divi
denden aan niet-verblijfhouders gedeelte
lijk ten onrechte is gei:nd, moet de Belgische 
Staat niet aileen het ten onrechte gei:nde 
gedeelte van de roerende voorheffing terug
betalen aan de in het buitenland geves
tigde vennootschap, die dividenden geniet, 
maar ook de moratoire interesten eraan 
toevoegen. (Art. 308 W.I.B., thans art. 418 
W.I.B. 1992.) 

11 juni 1999 811 

2. - Moratoire interesten- Inkomsten
belastingen- Niet-verblijfhouders- Voor-

afbetalingen - Verrekenbaarheid met be
lastingen- Onmogelijkheid- Inhouding 
door de Staat - Gevolg. 

Ret hof van beroep, dat uitspraak doet 
over een voorziening tegen een directoriale 
beslissing, en vaststelt dat de gestorte 
bedragen als voorafbetalingen, wegens laat
tijdigheid van de aanslag, niet meer ver
rekend konden worden en de Staat de 
bedragen onverschuldigd inhoudt, kan, op 
grand van het beginsel van de onver
schuldigde betaling, rente toekennen. (Art. 
1376 B.W.) 

23 september 1999 1156 

3. - Moratoire interesten- Inkomsten
belastingen - Ontheffing - Terugbeta
ling van overbelastingen. 

Geen interest wordt toegekend bij de 
terugbetalingen van overbelastingen als 
bedoeld bij art. 277, §§ 1 en 2, W.I.B., die 
na het verstrijken van de termijnen van 
bezwaar en hager beroep van ambtswege 
geschiedt. (Art. 309, lid 1, 3°, W.I.B., thans 
art. 419, lid 1, 3°, W.I.B. 1992.) 

2 december 1999 1550 

4. - Moratoire interesten- Personen
belasting - Bedrijfsvoorheffing - Inko
hiering van de belasting - Terugbe
taling. 

Moratoire interest is verschuldigd op 
het bedrag van de terug te geven bedrijfs
voorheffing in de mate waarin de overeen
komstig art. 266 W.I.B. ingekohierde per
sonenbelasting gekweten werd door verre
kening van voormelde bedrijfsvoorhe:ffing. 
(Art. 308 W.I.B., thans art. 418 W.I.B. 
1992.) 

2 december 1999 1556 

COMPENSATOIRE INTERESTEN 
5. - Compensatoire interesten-Begrip. 
Wanneer de rechter oordeelt dat de schade 

tijdens de periode van blijvende arbeids
ongeschiktheid bestaat in een verlies aan 
economisch potentieel, dat aanleiding geeft 
tot de toekenning van een vergoeding wegens 
vermengde materiele en morele schade, 
en dat hierbij rekening dient te worden 
gehouden met de aard en de ernst van de 
letsels en de ingesteldheid van het slacht
offer om ondanks de letsels een dergelijk 
zwaar beroep te blijven uitoefenen, ver
mag hij niet te beslissen, tenzij het pro
fessioneel leven van het slachtoffer een 
einde heeft genomen op het ogenblik van 
de consolidatie, dat vanaf de consolidatie
datum vergoedende interest verschuldigd 
is op de totaliteit van de vergoeding voor 
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blijvende arbeidsongeschiktheid. Even
min naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter die vanaf de consolidatie
datum vergoedende interest toekent op de 
totaliteit van de vergoeding wegens esthe
tische schade. (Art. 1382 B.W.) 

9 maart 1999 349 

6. - Compensatoire interesten - Aan
vang. 

De rechterlijke beslissing waarbij voor 
morele schade die zich nog niet volledig 
heeft voorgedaan compensatoire interest 
tegen de wettelijke rentevoet wordt toege
kend met ingang van de datum van het 
ongeval, kent een vergoeding toe voor niet 
geleden schade. (Art. 1382 B.W.) 

17 maart 1999 389 

7. - Compensatoire interesten - Ver
trekpunt - Feitelijke beoordeling door de 
rechter. 

De rechter beoordeelt in feite en der
halve op onaantastbare wijze, binnen de 
perken van de conclusies van de partijen, 
de omvang van de schade die door een 
onrechtmatige daad is veroorzaakt, en met 
name of daarvoor als aanvullende vergoe
ding een compensatoire interest moet wor
den toegekend en van wanneer die interest 
begint te lopen. 

6 oktober 1999 1231 

8. - Compensatoire interesten- Begrip. 
De compensatoire interest maakt onlos

makelijk deel uit van de schade en ver
goedt de vertraging waarmee de schade
vergoeding is betaald, die een van de 
bestanddelen van de schade vormt. 

6 oktober 1999 1231 

9. - Compensatoire interesten - Ren
tevoet - Feitelijke beoordeling door de 
rechter - Grenzen. 

De rechter beoordeelt in feite de rente
voet van de interest die bedoeld is als 
vergoeding voor de vertraging bij de scha
devergoeding, maar die beoordeling kan 
evenwel slechts binnen de grenzen van de 
conclusies van de partijen gebeuren. 

6 oktober 1999 1231 

10. - Compensatoireinteresten-Begrip. 
De compensatoire interest vergoedt de 

schade voortvloeiend uit de vertraging in 
de schadeloosstelling, terwijl de aanpas
sing een berekeningswijze is die wordt 
toegepast om rekening te houden met de 
vermindering van de koopkracht van het 
geld; het zijn twee verschillende correctie
ven, ook al houden beide verband met een 
tijdsverloop. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

13 oktober 1999 1255 

11. - Compensatoire interesten - Ren
tevoeten. 

De rechter die beslist om compensatoire 
interest toe te kennen tegen een lagere 
rentevoet dan de wettelijke rentevoet, enkel 
en aileen omdat rekening moet worden 
gehouden met het feit dat de vergoeding 
reeds is aangepast met het oog op de 
muntontwaarding, verantwoordt zijn beslis
sing niet naar recht. 

13 oktober 1999 1255 

ALLERLEI 
12. - Aller lei - Arbeidsongeval- Ver

zekering - Fonds voor Arbeidsongevallen 
- Dodelijk ongeval - Bloedverwanten in 
opgaande lijn - Arbeidsongevallen
verzekeraar- Rente - Kapitaal- Rente
kapitaal - Interest - Voorwaarden -
Getroffene - Overlijden - Leeftijd. 

De in art. 6, tweede lid, K.B. 12 april 
1984 tot uitvoeringvan artikel59quinquies 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 bedoelde regel, krachtens welke inte
rest op het rentekapitaal is verschuldigd 
na verloop van drie maand te rekenen 
vanaf het overlijden van de getroffene, 
geldt enkel wanneer de getroffene door 
een arbeidsongeval overlijdt nadat hij de 
leeftijd van vijfentwintigjaar heeft bereikt. 
(Art. 59quinquies, eerste lid, Arbeidsonge
vallenwet; art. 6 K.B. 12 april 1984.) 

8 november 1999 1397 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
1. - Verdrag Rechten van de Mens -

Artikel 6.1 - Rechtstreekse werking -
Conflict met regel van intern recht- Voor
rang. 

Artikel6.1 E.V.R.M. heeft rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde en heeft 
voorrang op de minder gunstige regel van 
intern recht. 

9 maart 1999 351 

2. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6.1 - Rechtstreekse werking -
Conflict met regel van intern recht- Voor
rang. 

Artikel6.1 E.V.R.M. heeft rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde en heeft 
voorrang op de minder gunstige regel van 
intern recht. 

16 maart 1999 386 

3. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6.3.c - Internationaal Verdrag 
Burgerrechten en Politieke Rechten -Arti
kel 14.3.d - Rechtstreekse werking -
Conflict met regel van intern recht- Voor
rang. 
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De artikelen 6.3.c E.V.R.M. en 14.3.d 
I.V.B.P.R. hebben rechtstreekse werking 
in de interne rechtsorde en voorrang op de 
minder gunstige bepalingen van het inteme 
recht. 

8 juni 1999 781 

4. - Burgerlijke zaken - Verbintenis
sen uit overeenkomst - Wettenconflict -
Toepasselijke wet - Bepaling - Wils
autonomie- Overeenkomst-wet- Gevolg. 

Een overeenkomst wordt beheerst door 
het recht dat de partijen hebben gekozen; 
de rechter schendt die regel wanneer hij 
de geldigheid van een strafbeding onder
zoekt volgens het Belgisch recht en met 
toepassing van dat recht de nietigheid van 
dat beding uitspreekt hoewel, volgens vorige 
vaststellingen van die rechter, de overeen
komst aan het Luxemburgs recht is onder
worpen. (Art. 3, § 1, Verdrag 19 juni 1980 
inzake het recht dat toepasselijk is op 
verbintenissen uit overeenkomsten; artt. 
1 en 3, § 1, wet 14 juli 1987.) 

17 juni 1999 885 

5. - Schengenuitvoeringsovereenkomst 
- Artikel 54 - Verdovende middelen -
Internationale sluikhandel - Invoer -
Feiten gepleegd in Belgie en in het buiten
land - Afzonderlijke feiten - Beginsel 
"non bis in idem" - Toepassing. 

Ongeacht het in artikel 54 van de Over
eenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering 
van het Akkoord van Schengen van 14 
juni 1985 vervatte "non bis in idem"
beginsel, volgt uit de bepalingen (van arti
kel 71 van deze overeenkomst) van artikel 
36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen van 30 maart 1961 
en van artikel 22.2.a(i) van het Verdrag 
inzake psychotrope stoffen van 21 februari 
1971 dat de op het grondgebied van ver
schillende Overeenkomstsluitende Par
tijen gepleegde strafbare feiten, wat de 
sluikhandel in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen betreft, afzonderlijke 
misdrijven zijn die afzonderlijk worden 
bestraft. (Artt. 54 en 71 S.U.O., art. 36.2.a 
Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende 
middelen van 30 maart 1961, art. 22.2.a 
(i) Verdrag inzake psychotrope stoffen van 
21 februari 1971.) 

29 juni 1999 986 

6. - Schengenuitvoeringsovereenkomst 
- Artikel 71 - Verdouende middelen
Internationale sluikhandel - Invoer -
Feiten gepleegd in Belgie en in het buiten
land - Afzonderlijke feiten - Beginsel 
"non bis in idem" - Toepassing. 

Ongeacht het in artikel 54 van de Over
eenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering 

van het Akkoord van Schengen van 14 
juni 1985 vervatte "non bis in idem"
beginsel, volgt uit de bepalingen (van arti
kel 71 van deze overeenkomst) van artikel 
36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen van 30 maart 1961 
en van artikel 22.2.a(i) van het Verdrag 
inzake psychotrope stoffen van 21 februari 
1971 dat de op het grondgebied van ver
schillende Overeenkomstsluitende Par
tijen gepleegde strafbare feiten, wat de 
sluikhandel in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen betreft, afzonderlijke 
misdrijven zijn die afzonderlijk worden 
bestraft. (Artt. 54 en 71 S.U.O., art. 36.2.a 
Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende 
middelen van 30 maart 1961, art. 22.2.a 
(i) Verdrag inzake psychotrope stoffen van 
21 februari 1971.) 

29 juni 1999 986 

7. - Enkelvoudig Verdrag inzake ver
dovende middelen van 30 maart 1961 -
Artikel 36.2.a - Internationale sluikhan
del - Invoer - Feiten gepleegd in Belgie 
en in het buitenland - Afzonderlijke fei
ten - Beginsel "non bis in idem" - The
passing. 

Ongeacht het in artikel 54 van de Over
eenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering 
van het Akkoord van Schengen van 14 
juni 1985 vervatte "non bis in idem"
beginsel, volgt uit de bepalingen (van arti
kel 71 van deze overeenkomst) van artikel 
36. 2. a van het Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen van 30 maart 1961 
en van artikel 22.2.a(i) van het Verdrag 
inzake psychotrope stoffen van 21 februari 
1971 dat de op het grondgebied van ver
schillende Overeenkomstsluitende Par
tijen gepleegde strafbare feiten, wat de 
sluikhandel in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen betreft, afzonderlijke 
misdrijven zijn die afzonderlijk worden 
bestraft. (Artt. 54 en 71 S.U.O., art. 36.2.a 
Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende 
middelen van 30 maart 1961, art. 22.2.a 
(i) Verdrag inzake psychotrope stoffen van 
21 februari 1971.) 

29 juni 1999 986 

8. - Verdrag inzake psychotrope stof
fen van 21 februari 1971-Artikel22.2.a(i) 
- Internationale sluikhandel- Invoer
Feiten gepleegd in Belgie en in het buiten
land - Afzonderlijke feiten - Beginsel 
"non bis in idem"- Toepassing. 

Ongeacht het in artikel 54 van de Over
eenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering 
van het Akkoord van Schengen van 14 
juni 1985 vervatte "non bis in idem"-



- 133-

beginsel, volgt uit de bepalingen (van arti
kel 71 van deze overeenkomst) van artikel 
36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen van 30 maart 1961 
en van artikel 22.2.a(i) van het Verdrag 
inzake psychotrope sto:ffen van 21 februari 
1971 dat de op het grondgebied van ver
schillende Overeenkomstsluitende Par
tijen gepleegde strafbare feiten, wat de 
sluikhandel in verdovende middelen en 
psychotrope sto:ffen betreft, afzonderlijke 
misdrijven zijn die afzonderlijk worden 
bestraft. (Artt. 54 en 71 S.U.O., art. 36.2.a 
Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende 
middelen van 30 maart 1961, art. 22.2.a 
(i) Verdrag inzake psychotrope stoffen van 
21 februari 1971.) 

29juni 1999 986 

9. - Europese Unie- E.E.G.-Verdrag 
van 27 sept. 1968-Voorlopige of bewarende 
maatregelen - Artikel 24 - Vereisten. 

Artikel 24 van het E.E.G.-Verdrag ver
wijst naar de nationale bepalingen ter 
zake en vereist dat er een band zou zijn 
tussen het voorwerp van de gevorderde 
maatregel en de op territoriale criteria 
gebaseerde bevoegdheid van de Verdrag
sluitende Staat van de aangezochte rech
ter. 

3 september 1999 1027 

10. - Verdrag inzake de rechten van 
het kind - Verdragsregels - Belang van 
het kind - Afstamming - Biologische 
afstamming-Nationaal rechtelijke regels 
- Uitwerking - Draagwijdte - Gevolg. 

De bepalingen van de artikelen 3.1 en 
3.2 van het Verdrag van 20 november 
1989 inzake de rechten van het kind, ook 
al kunnen zij nuttig zijn bij de interpreta
tie van teksten, zijn op zichzelf niet vol
doende nauwkeurig en volledig om directe 
werking te hebben, omdat zij verschei
dene mogelijkheden aan de Staat laten 
om aan de vereisten van het belang van 
het kind te voldoen; zij kunnen niet gel
den als bron van subjectieve rechten en 
van verplichtingen voor particulieren; zij 
laten inzonderheid de mogelijkheid open 
voor de verbonden Staten en overheden te 
bepalen hoe de belangen van het kind het 
best worden beschermd in verb and met de 
wijze waarop de biologische afstamming 
wordt vastgesteld. (Artt. 3.1 en 3.2 Ver
drag inzake de rechten van het kind aan
genomen te New York op 20 nov. 1989.) 

4 november 1999 1378 

11. - Verdrag inzake de rechten van 
het kind - Verdragsregels - Belang van 
het kind - Afstamming - Biologische 

afstamming- Nationaalrechtelijke regels 
- Uitwerking - Draagwijdte - Gevolg. 

De bepalingen van de artikelen 3.1 en 
3.2 van het Verdrag van 20 november 
1989 inzake de rechten van het kind, ook 
al kunnen zij nuttig zijn bij de interpreta
tie van teksten, zijn op zichzelf niet vol
doende nauwkeurig en volledig om directe 
werking te hebben; zij laten verscheidene 
mogelijkheden aan de Staat om aan de 
vereisten van het belang van het kind te 
voldoen, maar zij kunnen niet gelden als 
bron van subjectieve rechten en van ver
plichtingen voor particulieren; zij laten 
inzonderheid de mogelijkheid open voor 
de verbonden Staten en overheden te bepa
len hoe de belangen van het kind het best 
worden beschermd in verband met de wijze 
waarop de biologische afstamming wordt 
vastgesteld. De artikelen 330, § 2, en 332 
van het Burgerlijk Wetboek voorzien in 
een regeling waarbij de belangen van het 
kind worden beschermd. (Art. 3.1 lnterna
tionaal Verdrag inzake de rechten van het 
kind van 20 nov. 1989; artt. 330, § 2, en 
332 B.W.) 

4 november 1999 1386 

12. - Internationaal Verdrag inzake de 
rechten van het kind - Artikelen 3 en 12 
- Ontvoering van een kind- Niet-afgifte 
van een kind - Vervolgingen - Toepas
sing. 

Artt. 3 en 12, Verdrag inzake de rechten 
van het kind, zijn niet rechtstreeks van 
toepassing voor de strafrechter waarbij de 
wegens schending van art. 369bis Sw. 
ingestelde vervolgingen aanhangig zijn. 

10 november 1999 1419 

J 
JAARLIJKSE VAKANTIE 

1. - Vakantiegeld - Bedienden - Ge
schil - Bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank - Grondslag. 

Het geschil tussen de bediende en zijn 
werkgever over het recht op vakantiegeld 
is een geschil inzake arbeidsovereenkom
sten, waarvan de arbeidsrechtbank ken
nis neemt met toepassing van artikel578, 
1°, en niet van artikel 580, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek. (Artt. 578, 1°, en 
580, 2°, Ger.W.) 

22 februari 1999 231 

2. - Vakantiegeld bij vertrek - Bediende 
- Berekening - Aard van de wet. 

Het vakantiegeld van de bediende wiens 
arbeidsovereenkomst een einde neemt wordt 
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berekend aan de hand van het brutoloon 
dat bij de werkgever is verdiend tijdens 
het lopende vakantiedienstjaar; deze bepa
ling is van dwingend recht ten voordele 
van de werknemer. (Art. 46 Uitvoerings
besluit Jaarlijkse Vakantie.) 

22 februari 1999 231 

3. - Aard van de wet - Berekening 
vakantiegeld. 

De bepalingen van de artikelen 38, 39 
en 46 van het Vakantiebesluit zijn dwin
gend ten voordele van de bediende. (Artt. 
38, 39 en 46 Vakantiebesluit.) 

25 oktober 1999 1329 

4. - Vakantiegeld - Bedienden - Va
riabel loon - Betaling. 

Ret vakantiegeld van de bediende wiens 
loon gedeeltelijk veranderlijk is, en val
gens de in de artikelen 38, 39 en 46 van 
het Vakantiebesluit bepaalde modalitei
ten moet worden berekend op het in die 
bepalingen aangewezen loon, mag niet in 
de verdiende veranderlijke wedde worden 
begrepen en de partijen kunnen bij de 
arbeidsovereenkomst niet geldig bedin
gen dat zulks wel het geval zal zijn. (Artt. 
38, 39 en 46 Vakantiebesluit.) 

25 oktober 1999 1329 

JACHT 

Schade door grof wild - Vergoeding -
Billijkheid. 

De houder van een jachtrecht is van 
rechtswege aansprakelijk voor schade ver
oorzaakt door grof wild uit bossen waar 
hij zijn recht uitoefent; de rechter kan 
slechts naar billijkheid uitspraak doen om 
die houders aan te wijzen en om, indien 
nodig, de schadevergoeding onder hen te 
verdelen. (Artt. 1 en 2 J achtwet.) 

15 april 1999 504 

JEUGDBESCHERNUNG 
1. - Ontzetting van het ouderlijk gezag 

- Strafvordering - Verval - Gevolg. 
N aar recht verantwoord is de beslissing 

waarbij de ontzetting van het ouderlijk 
gezag wordt uitgesproken ten aanzien van 
een strafrechtelijk veroordeelde vader of 
moeder, ongeacht het verval van de 
strafvordering door het gezag van het 
gewijsde. 

10 februari 1999 177 

2. - Stukken m. b. t. de persoonlijkheid 
en het milieu van de minderjarige- Over
legging aan de strafrechter - Perken. 

Wanneer de jeugdrechter overeenkom
stig art. 38 J eugdbeschermingswet de zaak 

van een minderjarige uit handen geeft, 
mogen de door de Jeugdrechtbank met 
toepassing van art. 50 van de wet opge
dragen onderzoeken waarvan de minder
jarige geen inzage krijgt, niet aan de straf
rechter worden overgelegd : mag daaren
tegen wel aan de strafrechter worden over
gelegd het dossier van de jeugdrechtbank 
betreffende een beklaagde die niet in toe
passing van de J eugdbeschermingswet voor 
hem is gebracht, mits deze overlegging op 
regelmatige wijze en met inachtneming 
van het recht van verdediging geschiedt. 
(Artt. 55, 63 en 77 Jeugdbeschermings
wet.) 

16 februari 1999 203 

3. - Jeugdzorg- Maatregel van tijde
lijke huisvesting - Opvoeding van het 
kind - Begrip. 

De maatregel van tijdelijke huisvesting 
buiten het familiaalleefmilieu kan onder 
meer zijn ingegeven door de zorg om het 
kind in staat te stellen opnieuw normale 
persoonlijke relaties met ieder van zijn 
ouders aan te knopen. (Art. 29 lnternatio
naal Verdrag inzake de rechten van het 
kind; art. 38, § 3, 2°, decreet 4 maart 1991 
inzake jeugdbescherming.) 

31 maart 1999 466 

4. - Jeugdzorg- Maatregel van tijde
lijke huisvesting - E. V.R.M. - I. V.B.P.R 
- Begrip. 

De hulpverlenende dwangmaatregel 
die de jeugdrechter neemt overeenkom
stig het decreet inzake jeugdbescher
ming, is geen vrijheidsberoving, aanhou
ding, hechtenis of veroordeling in de zin 
van het E.V.R.M. of van het I.V.B.P.R. 

31 maart 1999 466 

5. - Maatschappelijk en medisch
psychologisch onderzoek - Doel. 

De aan de jeugdrechtbank voorgelegde 
procedurestukken, die betrekking hebben 
op de persoonlijkheid van de betrokken 
minderjarige en het milieu waarin hij is 
grootgebracht, met name de met toepas
sing van art. 50 Jeugdbeschermingswet 
bevolen maatschappelijke en medisch
psychologische onderzoeken, hebben geen 
ander doel dan het bestuur over diens 
persoon te regelen of de geschikte midde
len voor zijn opvoeding en behandeling te 
bepalen, met inachtneming van zijn bel an
gen. Zij mogen niet worden aangewend in 
het kader van de strafvervolgingen. 

12 mei 1999 658 



- 135 

6. - Maatschappelijk en medisch
psychologisch onderzoek - Veroordeling 
wegens niet-afgifte van een kind - Ge
gevens uit het maatschappelijk of me
isch-psychologisch onderzoek - Wettig
heid. 

Het arrest dat een beklaagde wegens 
niet-afgifte van een kind veroordeelt op 
grond van, onder meer, gegevens uit een 
door de jeugdrechter bevolen maatschap
pelijk en/of medisch-psychologisch onder
zoek, verantwoordt zijn beslissing niet 
naar recht, als het niet vaststelt dat voor
noemde onderzoeken in de loop van de 
strafprocedure op regelmatige wijze zijn 
voorgelegd. 

12 mei 1999 658 

7. - Gerechtelijkejeugdbescherming
Onderzoekingen en voorlopige maatrege
len -- Draagwijdte. 

De jeugdrechtbank of de jeugdrechter in 
hoger beroep die, op de vordering van het 
openbaar ministerie, ten aanzien van een 
persoon die verdacht is van een als mis
drijf omschreven feit gepleegd voor de 
leeftijd van achttien jaar, onderzoekingen 
doet verrichten, en, in voorkomend geval, 
voorlopige maatregelen van bewaring beveelt, 
beslist niet dat het als misdrijf omschre
ven feit bewezen is, in de zin van artikel 
61 Jeugdbeschermingswet. (Artt. 50, 52, 
52bis, 53, 59 en 61 Jeugdbeschermings
wet.) 

15 juni 1999 842 

8. - Jeugdbeschermingswet - Artikel 
80- Constitutieve bestanddelen- Moreel 
bestanddeel - Begrip. 

Het misdrijf omschreven in artikel 80, 
tweede lid, Jeugdbeschermingswet en 
strafbaar gesteld bij artikel 80, derde lid, 
van deze wet vereist geen bijzonder opzet, 
maar het algemeen opzet wetens en wil
lens de door de wet verboden handeling te 
stellen, waarbij "wetens" vereist dat de 
dader handelt in de wetenschap zowel van 
de strafbaarheid van de gedraging als van 
het verwezenlijkt zijn van al de materiele 
elementen ervan, dit is dat een misdrijf 
wordt gepleegd, en "willens" vereist dat 
de dader de bedoeling heeft het materieel 

. bestanddeel van het misdrijf, dit is het 
verboden handelen of het verboden ver
zuim, te verwezenlijken, zodat het arrest 
enkel oordeelt dat eiseres onachtzaam is 
geweest, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt. 

23 november 1999 1486 

K 
KIND 

1. - Maatregel van tijdelijke huisves
ting - Internationaal Verdrag inzake de 
rechten van het kind - Toepassing. 

De artikelen van het Internationaal Ver
drag inzake de rechten van het kind, die 
alleen verplichtingen opleggen aan de ver
dragsluitende Staten, kunnen niet recht
streeks worden aangevoerd voor de nationale 
rechter. (Artt. 4 en 25 Internationaal Ver
drag inzake de rechten van het kind.) 

31 maart 1999 466 

2. - Vaderschap - Toestemming tot 
erkenning - Verzoekschrift - Rechtsple
ging - Voor de rechtbank van eerste aan
leg-Aard. 

Wanneer een man die een kind wil 
erkennen, bij de vredrechter een vorde
ring instelt tot het bekomen van de ver
eiste toestemmingen is de rechtspleging 
voor de rechtbank van eerste aanleg in 
wezen tegensprekelijk. (Art. 319, § 3, B.W.) 

16 december 1999 1629 

KNEVELARIJ 
1. - Begrip- Openbare officier-Amb

tenaar - Openbare dienst. 
Maakt zich niet schuldig aan knevelarij 

de openbare officier, ambtenaar of met een 
openbare dienst belaste persoon als hij 
het door hem ontvangen loon, dat het 
wettelijk tarief te hoven gaat, niet als 
wettelijk verschuldigd heeft voorgesteld 
en als degene die dat loon betaalt, ook niet 
in de waan verkeert dat het wettelijk 
verschuldigd is. (Art. 243 Sw.) 

14 september 1999 1102 

2. - Openbare officier of ambtenaar
Vereiste wetenschap - Feitelijke vaststel
ling - Vermoeden. 

Knevelarij vereist dat de openbare officierof 
ambtenaar wist dat de rechten, taksen, 
belastingen, geld en, inkomsten of interes
ten, lonen of wedden, die hij bevel geeft te 
innen, niet verschuldigd zijn of het ver
schuldigde te hoven gaan; deze weten
schap wordt door de rechter in feite vast
gesteld, en de omstandigheid dat een inko
hiering van directe belasting achteraf 
wegens schending van art. 346, eerste lid, 
W.I.B. 1992 werd vernietigd, hoeft op zich 
niet het vermoeden op te leveren dat de 
dader dergelijke wetenschap had. (Art. 
243 Sw.) 

14 december 1999 1610 
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KOOP 
Concessie van alleenverkoop voor onbe

paalde tijd - Later beding van concessie 
voor bepaalde tijd- Beeindiging- Gevolg. 

Als een concessie voor onbepaalde tijd is 
verleend en later de concessiegever en de 
concessiehouder bedingen dat de conces
sie enkel voor een bepaalde tijd gesloten 
wordt, worden de contractuele verplichtin
gen van de concessiegever niet alleen be
heerst door de latere overeenkomst, tenzij 
de voor onbepaalde tijd gesloten concessie 
op regelmatige wijze voorafgaandelijk werd 
beeindigd. (Art. 6 wet 27 juli 1961.) 

16 september 1999 1111 

KOOPHANDEL.KOOPMAN 
1. - Onderlinge verzekeringsvereniging 

- Arbeidsongevallenverzekering-Handels
karakter. 

Een onderlinge verzekeringsvereniging 
die aan de vereisten voldoet van art. 2 
Verzekeringswet (187 4) heeft geen handels
karakter en moet niet ingeschreven zijn 
in het handelsregister nu het doel van de 
vereniging met rechtspersoonlijkheid bepaalt 
of die vereniging al dan niet een handels
karakter heeft; de omstandigheid dat een 
dergelijke vereniging een portefeuille arbeidson
gevallenverzekeringen overneemt van een 
premieverzekeraar en als gevolg hiervan 
voor een deel van haar werkelijke activi
teit ook handelsdaden stelt, heeft niet 
noodzakelijk tot gevolg dat zij een inschrij
ving moet nemen in het handelsregister. 
(Art. 2 Verzekeringswet 11 juni 1874.) 

23 april 1999 554 

2. - Apotheker - Begrip. 
Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin 

van artikel 1 van het Wetboek van Koop
handel en ook al hebben zij een maatschap
pelijke functie, de apothekers oefenen een 
activiteit uit die gericht is op de uitwisse
ling van goederen of diensten; zij streven 
op duurzame wijze een economisch doel 
na en zijn aldus in de regel ondernemin
gen in de zin van artikel 1 van de Mede
dingingswet. 

7 mei 1999 631 

3. - Handelsvestiging- Strafzaken
Sluiting - Aard - Draagwijdte. 

De intrekking of de opschorting van de 
toelating of de sluiting van de handels
vestiging die de strafrechter, met toepas
singvan art. 16 wet 29 juni 1975 betreffende 
de handelsvestigingen, beveelt, is geen 
strafrechtelijke veroordeling, maar een 
burgerrechtelijke herstelmaatregel, die aan 
de dader van het misdrijf of aan zijn 

medeplichtige kan worden opgelegd, ook 
al treft die maatregel een derde, zoals een 
vennootschap waarvan de dader of mede
plichtige geen orgaan is. (Artt. 15 en 16 
wet 29 juni 197 5.) 

10 november 1999 1417 

KORTGEDING 

Bevoegdheid - Ogenschijnlijke rechten 
der partijen. 

De rechter in kort geding die maatrege
len tot bewaring van recht kan bevelen 
indien er een schijn van rechten is die het 
nemen van een beslissing verantwoordt, 
overschrijdt de grenzen van zijn bevoegd
heid niet, wanneer hij zich ertoe beperkt 
de ogenschijnlijke rechten van partijen na 
te gaan en daarbij geen rechtsregels betrekt 
die de voorlopige maatregel niet redelijk 
kunnen schragen; dergelijke beslissing die 
zich ten gronde niet uitspreekt over de 
rechten van de partijen, houdt geen scherr
ding in van het materiele recht dat de 
rechter in zijn beoordeling betrekt. (Art. 
584 Ger.W.) 

25juni1999 963 

L 

LANDBOUW 

1. - Exploitatie van een vergunnings
plichtige inrichting - Milieuvergunning 
- Exploitatievoorwaarde - Wettigheids
exceptie - Gevolg. 

Voor het misdrijfbepaald in art. 39, § 1, 
2, in fine, Milieuvergunningsdecreet, is 
het misdrijfbestanddeel het niet naleven 
door de beklaagde van de voor hem bin
dende exploitatievoorwaarde; de rechter 
moet onderzoeken of deze voorwaarde als 
onderdeel van de overheidsbeslissingwaarop 
de telastlegging stoelt, wettig is en, in 
voorkomend geval, haar niet-bindend 
verklaren. (Artt. 159 Gw., 39, § 1, 2°, 
Milieuvergunningsdecreet.) 

9 november 1999 1403 

LASTER EN EERROOF 

Lasterlijke aangifte - Schorsing van de 
strafvervolging. 

Bij een klacht wegens lasterlijke aan
gifte, en indien het ten laste gelegde feit
het voorwerp is van een strafVervolging of 
een aangifte waarover nog geen uitspraak 
is gedaan, wordt de vordering wegens 
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laster geschorst tot het definitief vonnis, 
en niet omgekeerd. (Art. 447, derde lid, 
Sw.) 

5 januari 1999 3 

LEGER 
1. - Bouwvergunning- Werken betref 

fende de militaire dienst - Begrip. 
De rechter kan wettig overwegen dat 

een bouwwerk, dat opgetrokken is in voile 
stedelijke omgeving, dat in de gehele agglo
meratie alom bekend is en dat herhaalde
Iijk besproken is met een gewestministerie, 
dat de plannen ervan heeft gekregen, niet 
tot de '1outer militaire dienst" behoort. 
(Titel III, art. 14, Decreet 8-10 juli 1791.) 

26 november 1999 1495 

2. - Militairepost-Bewaring-Bouw
vergunning. 

Het op de bestuurslichamen rustende 
verbod om over de militaire posten te 
beschikken, is beperkt tot de behoeften 
betreffende de bewaring van die posten en 
sluit niet uit dat een door de gewestelijke 
wetgeving inzake stedenbouw opgelegde 
bouwvergunning noodzakelijk is, wan
neer die beperking overschreden wordt. 
(Titel I, art. 13, Decreet 8-10 juli 1791; art. 
41 Waals Wetboek van Ruimtelijke Orde
ning, Stedenbouw en Patrimonium.) 

26 november 1999 1495 

LEVENSONDERHOUD 

Huwelijk -Dringende voorlopige maat
regelen betreffende de persoon en de goede
ren van de echtgenoten en de kinderen -
Ernstige verstoring van de verstandhou
ding tussen de echtgenoten - Uitkering 
tot levensonderhoud- Toe kenning- Thor
waarden. 

De rechter die, op grond van art. 223, 
tweede lid, B.W., de plicht tot samenwo
nen van de echtgenoten voorlopig opschort, 
kan voor de duur van de feitelijke schei
ding ook een uitkering tot onderhoud als 
een daarmee gepaard gaande dringende 
voorlopige maatregel toekennen, zonder 
dat hij zich moet uitspreken over de vraag 
wie van de echtgenoten met betrekking 
tot die feitelijke scheiding schuld heeft. 
Dit belet de rechter niet in zijn beoorde
ling van de gezinstoestand feitelijke gege
vens te betrekken die door de uitke
ringsplichtige worden aangevoerd, zoals 
de vaststaande schuld van de andere echt
genoot. 

21 januari 1999 75 

LOON 
RECHT OP LOON 

RECHT OP LOON 
1. - Recht op loon -Betaalde feestda

gen - Bedienden - Met commissieloon 
betaalde bediende - Loon - Vaststelling 
- Toekenning - Voorwaarden. 

De bediende die geheel of gedeeltelijk 
met commissieloon wordt betaald, heeft 
voor de feestdag onder meer recht op het 
dagelijks gemiddelde van het veranderlijk 
loon dat hij heeft verdiend bij de werkge
ver die het loon voor die feestdag moet 
betalen; dat recht hangt niet af van de 
voorwaarde dat die feestdag het loon van 
de bediende bei:nvloedt. (Art. 14 Feestdagen
wet; art. 8 K.B. 18 april1974.) 

1 maart 1999 285 

2. - Recht op loon- Bediende- Com
missieloon- Feestdagenloon- Feestdagen
wet-Aard. 

Artikel14 van de Feestdagenwet, over
eenkomstig welke de werknemer recht 
heeft op loon voor elke feestdag tijdens 
welke hij niet is tewerkgesteld en artikel 
8 K.B. van 18 april 1974 dat de bereke
ning van het feestdagenloon van de bedien
den regelt wiens loon geheel of gedeeltelijk 
veranderlijk is en die voor de feestdagen 
recht hebben op hun eventueel gewoon 
vast loon en op het dagelijks gemiddelde 
van het veranderlijk loon dat zij verdiend 
hebben bij de werkgever die het feestdagen
loon moet betalen, zijn dwingende wette
lijke bepalingen ten voordele van de werk
nemer. (Art. 14 Feestdagenwet; art. 8 K.B. 
18 april 1974.) 

25 oktober 1999 1329 

3. - Recht op loon- Bediende- Com
missieloon - Feestdagenloon - Bereke
ning. 

Het feestdagenloon van de bediende wiens 
loon geheel of gedeeltelijk veranderlijk is, 
moet volgens de in artikel 8 K.B. van 18 
april 197 4 bepaalde modaliteiten worden 
berekend op het in de bepaling aangewe
zen loon; dit feestdagenloon mag niet in 
de veranderlijke wedde worden begrepen 
en de partijen kunnen ook niet geldig 
bedingen dat zulks het geval zal zijn. (Art. 
14 Feestdagenwet; art. 8 K.B. 18 april 
1974.) 

25 oktober 1999 1329 

4. - Recht op loon- Bediende- Han
delsvertegenwoordiger - Variabel loon -
Algemeen Nationaal Paritair Comite voor 
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Bedienden - Eindejaarspremie - Alge
meen Verbindend Collectieve Arbeidsover
eenkomst - Aard van bepaling. 

De bepaling van artikel 5 van de alge
meen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989, 
krachtens welke de handelsvertegenwoor
diger in beginsel recht heeft op een premie 
berekend op het maandgemiddelde van 
het vast en veranderlijk loon van de twaalf 
laatste maanden, begrensd op het hoogste 
bedrag van de 4e categorie van de loon
schaal, is van dwingend recht ten voordele 
van de bediende-handelsvertegenwoordiger. 
(Art. 31 wet van 5 dec. 1968; art. 5 K.B. 6 
aug. 1990, algemeen verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsovereenkomst 
van 29 mei 1989, gesloten in A.N.P.C.B 
betreffende de loon- en arbeidsvoorwaar
den.) 

25 oktober 1999 1329 

5. - Recht op loon- Bediende- Han
delsvertegenwoordiger - Variabel loon -
Algemeen Nationaal Paritair Comite voor 
Bedienden - Algemeen Verbindend Col
lectieve Arbeidsovereenkomst- Eindejaars
premie - Berekening - Gevolg. 

De eindejaarspremie, die moet bere
kend worden volgens art. 5 van de alge
meen verbindend verklaarde Collectieye 
Arbeidsovereenkomst van 25 mei 1989 op 
het vast en variabel loon, mag niet in de 
jaarlijkse verdiende veranderlijke wedde 
worden begrepen en de partijen kunnen 
hiervan niet afwijken. (Art. 5 K.B. 6 aug. 
1990, C.A.O A.N.T.C.B. d.d. 28 mei 1989.) 

25 oktober 1999 1329 

LUCHTVAART 

Burgerluchtvaart - Vliegend personeel 
- Werknemers - Pensioen - Rust
pensioen - Bijzondere regeling - Studie
perioden - Inaanmerkingnem~ng -
Voorwaarden- Grondwet- Overeenstem
ming. 

De regel volgens welke de studie
perioden van het vliegend personeel van 
de burgerluchtvaart in aanmerking wor
den genomen voor de arbeidsprestaties 
waarin hun bijzondere pensioenregeling 
voorziet, in zoverre zij uit hoofde van de 
beroepsactiviteit die zij in de eerste plaats 
na hun studies hebben verricht, aan die 
regeling zijn onderworpen, is in overeen
stemming met de artt. 10 en 11 Gw. [1994] 
en moet derhalve toegepast worden. (Artt. 
10, 11 en 159 gecoiird. Gw. [1994]; art. 16, 
§ 1, 1°, K.B. 3 nov. 1969.) 

4 oktober 1999 1202 

M 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPEN
BARE CENTRA VOOR) 

1. - Opdrachten- Algemene opdracht 
- Maatschappelijk welzijn- Vreemdelin
gen - Bevel om het grondgebied te verla
ten - Definitief bevel om het grondgebied 
te verlaten - Begrip. 

Het bevel om het grondgebied te veda
ten is definitiefin de zin van art. 57,§ 2, 
O.C.M.W.-wet, wanneer daartegen geen 
opschortend beroep meer bij een bestuur
lijke overheid ofbij de Raad van State kan 
worden ingesteld en niet wanneer het niet 
meer vatbaar is voor beroep bij enige 
overheid of rechterlijke instantie die uit
spraak moet doen inzake vreemdelingen
recht; het instellen van een vordering bij 
de Raad van State tot schorsing van het 
bevel om het grondgebied te verlaten heeft 
op zich geen opschortende werking. (Artt. 
7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Vreemdelingen
wet; art. 17 Wet Raad van State; art. 57, 
§ 2, O.C.M.W.-wet) 

29 maart 1999 44 7 

2. - Taak - Beoordeling- Bestaans
minimum- Samenwonende- Ascendent 
- Geschil- Arbeidsrechtbank - Bevoegd
heid - Algemeen. 

Wanneer het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn het bestaansmi
nimum intrekt op grond dat er voldoende 
inkomsten zijn wegens het samenwonen 
met een ascendent, en de betrokkene dit 
betwist, ontstaat er een geschil tussen 
eiser en verweerder over het recht op het 
bestaansminimum; de berechting van dit 
geschil behoort tot de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank daar deze kennis neemt 
van de geschillen betreffende de toepas
sing van de wet tot instelling van het 
recht op een bestaansminimum, wat betreft 
de geschillen betreffende de toekenning, 
de herziening, de weigering en de terug
betaling door de gerechtigde van het be
staansminimum alsmede betreffende de 
toepassing van de administratieve sane
ties bepaald in de desbetreffende wetge
ving. (Art. 2, § 1, eerste lid, 4°, en 3, § 1, 
Bestaansminimumwet; art. 13, § 2, K.B. 
30 okt. 1974, gew. bij K.B. van 21 juni 
1990; art. 580, 8°, c, Ger.W.) 

27 september 1999 1168 

3. - Bestaansminimum Samen-
woonst - Ascendent - Geschil - Ar
beidsrechtbank - Toetsing - Omvang. 



139-

De arbeidsrechtbank oefent een toet
sing met voile rechtsmacht uit op de beslis
sing van het openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn, genomen in toepas
singvan art. 13, § 2, K.B. 30 oktober 1974; 
mits eerbiediging van het recht van ver
dediging en binnen het kader, zoals dit 
door de partijen is bepaald, wordt alles 
wat onder de beoordelingsbevoegdheid van 
het openbaar centrum voor maatschappe
lijk welzijn valt met betrekking tot de 
toekenning, de herziening, de weigering 
en de terugbetaling door de gerechtigde 
van het bestaansminimum alsmede betref
fende de toepassing van de administra
tieve sancties, aan de controle van de 
arbeidsrechtbank onderworpen; het komt 
dan aan de rechter toe de aangevochten 
beslissing op haar wetmatigheid te toet
sen, wat hem toelaat in de beoordeling 
van de feiten te treden en uitspraak te 
doen over het recht op het bestaansmini
mum; slechts wanneer een wetsbepaling 
a an het openbaar centrum voor maatschap
pelijk welzijn een discretionaire en onaan
tastbare beoordelingsbevoegdheid toekent 
omtrent een te nemen beslissing, de rech
ter het openbaar centrum voor maatschap
pelijk welzijn zijn beoordelingsvrijheid niet 
mag ontnemen en niet in zijn plaats mag 
treden. (Art. 580, 8°, c, Ger.W.; art. 13, § 2, 
K.B. 30 oktober 1974, gew. bij K.B. 21juni 
1990.) 

27 september 1999 1168 

MACHTEN 
UITVOERENDE MACHT 

RECHTERLIJKE MACHT 

UITVOERENDE MACHT 
1. - Uitvoerende Macht - Koninklijk 

besluit-Aftredende ministers- Lopende 
zaken - Begrip. 

De aftredende ministers blijven bevoegd 
om de lopende zaken af te handelen die 
zonder uitstel moeten worden opgelost en 
die, aangezien ze geen belangrijk politiek 
probleem aan de orde stellen, volgens de 
gewone procedure, binnen de normale ter
mijnen behandeld worden en onderwor
pen zijn aan de verschillende bij de wet 
ingestelde procedures. 

4 februari 1999 135 

2. - Uitvoerende Macht - Bestuurs
handeling- Uitdrukkelijke motivering
Afdoende motivering - Begrip. 

Een afdoeilde uitdrukkelijke motive
ring van een bestuurshandeling vereist 

evenredigheid tussen het gewicht en de 
motivering van de beslissing; die motive
ring moet uitvoeriger zijn, als een bestuur 
over een ruime beoordelingsbevoegdheid 
beschikt. (Art. 3, tweede lid, Wet Motive
ring Bestuurshandelingen.) 

15 februari 1999 199 

3. - Uitvoerende Macht - Bestuurs
handeling - Uitdrukkelijke motivering -
Afdoende motivering - Werkloosheid -
Controle - Controlekaart - Voorlegging 
- Werkloze - Geen voorlegging - Bezol
digde activiteit - Gevolg - Administra
tieve sanctie - Uitsluiting - Uitvoerige 
motivering. 

Van het genot van de werkloosheidsuit
keringen wordt uitgesloten gedurende de 
periode die reglementair is bepaald, de 
werkloze die deze ten onrechte kan ont
vangen doordat hij zijn bezoldigde activi
teit uitoefent zonder zijn controlekaart 
onmiddellijk te kunnen voorleggen aan de 
daartoe bevoegde persoon; de administra
tieve beslissing tot uitsluiting is een bestuurs
handeling die uitdrukkelijk, afdoende en 
uitvoerig gemotiveerd moet worden. (Art. 
71, eerste lid, 5°, en 154, eerste lid, 2°, 
Werkloosheidsbesluit; artt. 1, 2 en 3 Wet 
Motivering Bestuurshandelingen.) 

15 februari 1999 199 

4. - Uitvoerende Macht - Hof van 
Cassatie - Verenigde kamers - Strafza
ken- Strafuordering-Beschuldigde minis
ter- Rechterlijke Macht - H oogste orgaan 
__:_ Bevoegdheden van het Hof - Rechts
middelen - Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
als hoogste orgaan van de Rechterlijke 
Macht, de bevoegdheid willen verlenen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verleend, zonder, even
wei, rechtsmiddelen open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoals het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1523 

5. - Uitvoerende Macht - Hof van 
Cassatie - Verenigde kamers - Strafza
ken- Strafuordering- Beschuldigde minis
ter-Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan 
- Bevoegdheden van het Hof- Rechts
middelen - Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
als hoogste orgaan van de Rechterlijke 
Macht, de bevoegdheid willen verlenen 
om ministers te berechten en heeft het 
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Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verleend, zonder, even
wei, rechtsmiddelen open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoals het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1527 

6. - Uituoerende Macht - Hof van 
Cassatie - Verenigde kamers - Strafza
ken-Strafvordering- Beschuldigde minis
ter- Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan 
- Bevoegdheden van het Hof - Rechts
middelen - Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
als hoogste orgaan van de Rechterlijke 
Macht, de bevoegdheid willen verlenen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verleend, zonder, even
wei, rechtsmiddelen open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in· die hoedanig
heid gewezen heeft, zoals het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1530 

7. - Uitvoerende Macht - Hof van 
Cassatie - Verenigde kamers - Strafza
ken-Strafvordering-Beschuldigde minis
ter-Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan 
- Bevoegdheden van het Hof- Rechts
middelen - Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
als hoogste orgaan van de Rechterlijke 
Macht, de bevoegdheid willen verlenen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 
de bodemrechter verleend, zonder, even
wei, rechtsmiddelen open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoals het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1531 

8. - Uitvoerende Macht - Hof van 
Cassatie - Verenigde kamers - Strafza
ken- Strafvordering- Beschuldigde minis
ter-Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan 
- Bevoegdheden van het Hof - Rechts
middelen - Gevolg. 

De Grondwetgever heeft, v66r de herzie
ning van de artt. 103 en 125 Gw., het Hof, 
als hoogste orgaan van de Rechterlijke 
Macht, de bevoegdheid willen verlenen 
om ministers te berechten en heeft het 
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van 

de bodemrechter verleend, zonder, even
wei, rechtsmiddelen open te stellen tegen 
de arresten die het Hof in die hoedanig
heid gewezen heeft, zoals het dat m.b.t. de 
beslissingen van andere rechtscolleges heeft 
gedaan. (Artt. 103 en 125 Gw.) 

1 december 1999 1532 

RECHTERLIJKE MACHT 

9. - Rechterlijke Macht- Arbeidsrecht
bank-Administratieue beslissing- Werk
loosheid - Geschil - Toetsing. 

De arbeidsrechtbank, die kennisneemt 
van een geschil nopens de beslissing van 
de werkloosheidsdirecteur tot uitsluiting 
van het genot van werkloosheidsuitkerin
gen van een werknemer, overeenkomstig 
art. 154 Werkloosheidsbesluit 1991, bezit 
bij de toetsing van die beslissing volheid 
van rechtsmacht. (Artt. 580, 2°, Ger.W.; 
art. 154 Werkloosheidsbesluit.) 

15 maart 1999 382 

10. - Rechterlijke Macht - Geschil 
over burgerlijke rechten- Artikel144 Gw. 
(oud 92) - Draagwijdte. 

De rechtbanken nemen kennis van de 
door een partij ingestelde vorderingen, die 
gegrond zijn op een precieze juridische 
verplichting, welke door een regel van het 
objectiefrecht rechtstreeks aan een derde 
wordt opgelegd en bij wier uitvoering eiser 
een eigen belang heeft. (Art. 144 Gw. 
1994.) 

31 mei 1999 743 

11. - Rechterlijke Macht - Wet -
Grondwettelijkheid - Toezicht. 

De hoven en rechtbanken zijn niet bevoegd 
om na te gaan of de wetten in overeen
stemming zijn met de Grondwet. (Art. 159 
Gw. 1994.) 

9 juni 1999 792 

MANDELIGHEID 

Naburige gebouwen - Achtereenvol
gende constructies - Scheidingsmuur -
Vermoeden van mandeligheid- Voorwaar
den. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
die vaststelt dat de aangrenzende onroe
rende goederen, v66r ze door de partijen 
werden verkregen, een geheel vormden en 
dat een van de partijen later een gebouw 
heeft opgericht dat steunde op de muur 
van het aangrenzende gebouw die de schei
ding tussen de twee erven vormt, en over
weegt dat het vermoeden van mandeligheid 
van toepassing blijft als de muur voor het 
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achteraf optrekken van het gebouw geen 
scheiding tussen gebouwen vormde. (Art. 
653 B.W.) 

20 mei 1999 700 

MERKEN 
WET VAN 1 APRIL 1879 

WET VAN 1 APRIL 1879 

Benadeelde - Klacht - Advocaat -
Gevolmachtigde. 

Geen enkele wettelijke bepaling vereist 
een bijzondere volmacht van de advocaat 
die in naam van een natuurlijke persoon 
of een rechtspersoon klacht neerlegt wegens 
namaking of miskenning van het auteurs
recht. 

22 december 1999 1659 

MILIEURECHT 
1. - Afvalstoffen - Milieuheffing -

Onjuiste of onvolledige aang_ifte - Vals
heid in geschrifte en gebrwk van valse 
stukken - Moree[ bestanddeel - Verschil 
- Gevolg. 

Het gebrek aan oprechtheid, dat een 
bestanddeel is van het misdrijf van onjuiste 
of onvoiledige aangifte tot milieuh~:ffi~~· 
is niet gelijk te steilen met het bedneghJk 
inzicht of oogmerk om te schaden, hestand
deel van het misdrijfvan valsheid in geschrifte 
en gebruik : de bijzondere strafbepalingen 
voor de onjuiste of onvoiledige aangifte tot 
milieuhe:ffing staan derhalve een toepas
sing van de artikelen 193 en volgende van 
het Strafwetboek niet in de weg. (Artt. 
47ter, § 1, en 47quater, § 2, Afvalstoffen
decreet, en artt. 193, 196, 197, 213 en 214 
Sw.) 

2 februari 1999 127 

2. - Bouwafval-Sluikstorting-Afval
stoffendecreet - Toepassing. 

N aar recht verantwoord is het arrest 
dat beslist dat het ingraven van bouw
afval op de werf zelf een duideli~~e ~orm 
van sluikstorten is, waarop de verwtjdermgs
plicht bepaald in het afvalstoffendecreet 
van toepassing is. (Art. 59 Afvalstoffen
decreet.) 

4 mei 1999 611 

3. - Exploitatie van een vergunnin(?S
plichtige inrichting - Milieuverg_unn.mg 
- Exploitatievoorwaarde - Wett~ghe~ds
exceptie - Gevolg. 

Voor het misdrijfbepaald in art. 39, § 1, 
2 in fine Milieuvergunningsdecreet, is 
h~t misdr{jfbestanddeel het niet naleven 

door de beklaagde van de voor hem bin
dende exploitatievoorwaarde; de rechter 
moet onderzoeken of deze voorwaarde als 
onderdeel van de overheidsbeslissingwaarop 
de telastlegging stoelt, wettig is en, in 
voorkomend geval, haar niet-bindend ver
klaren. (Artt. 159 Gw., 39, § 1, 2°, Milieu
vergunningsdecreet.) 

9 november 1999 1403 

4. - Natuurbehoud- Bevoegde agen
ten - Hulp van een derde - Wettigheid. 

Het is de bevoegde agenten, die een 
proces-verbaal opmaken wegens scherr
ding van de wet van 12 juli 1973 ol?. het 
natuurbehoud, niet verboden om biJ de 
uitoefening van hun ambt de hulp van een 
derde in te roepen. (Art. 15 Gw.; artt. 4 7 
en 59 wet 12 juli 1973.) 

1 december 1999 1535 

MINDERVALIDEN 
1. - Tegemoetkoming - Hulp aan be

jaarden - Gerechtigde - Alleenstaande 
- Bestaansmiddelen - Aanrekening -
Onroerend goed - Onverdeelde eigenaar 
met vooroverleden echtgenoot - Afstand 
van aandeel-Verkoopwaarde- Berekenings
criterium. 

Ten aanzien van de alleenstaande gerech
tigde, wiens inkome!l aneen kr~chtens 
artikel 6 van het konmkliJk beslmt van 5 
maart 1990 moet worden onderzocht voor 
de toekenning van de tegemoetkoming, 
wordt de verkoopwaarde van de afgestane 
goederen op het tijdstip van. de afstand 
vermenigvuldigd met de breuk die de belang
rijkheid van de rechten van de ~erech
tigde aileen in de afgestane goederen mtdrukt. 
(Artt. 6, 17 en 18 K.B. 5 maart 1990 
betreffende de tegemoetkoming voor hulp 
aan bejaarden.) 

22 februari 1999 241 

2. - Inkomens- en integratievergoedingen 
- Hulp aan bejaarden - Ministeriele 
beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank 
- Bevoegdheid - Beperking. 

De minister kan bij het toekennen of 
verhogen van tegemoetkomingen aileen 
beslissen over de aanspraken en gegevens 
die ingevolge de aanvraag of de nieuwe 
aanvraag voorliggen; zo de geschillen over 
de rechten, ontstaan uit de wet van 27 
februari 1987, tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten behoren, oefenen die ge
rechten hun bevoegdheid uit door kennis 
te nemen van de beroepen tegen beslissin
gen van de minister ten aanzien van de 
bedoelde rechten; derhalve kan het arbeids
gerecht aileen oordelen of de minister 
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overeenkomstig de wettelijke voorschrif
ten over het recht op tegemoetkoming 
heeft beslist en alleen die gegevens in 
aanmerking nemen op grand waarvan de 
minister heeft beslist of had moeten beslis
sen en kan het niet kennisnemen van 
aanspraken die buiten de ministeriele be
slissing vallen of die het bestuur niet zijn 
voorgelegd. (Artt. 8, § 1, eerste en laatste 
lid, en 19 Gehandicaptenwet; art. 582, 1°, 
Ger.W.) 

22 maart 1999 409 

3. - Tegemoetkomingen - Rechtban
ken - Bevoegdheid - Minister - Beslis
sing- Beroep- Hand vest van de sociaal 
verzekerde - Gevolgen. 

De arbeidsgerechten die kennisnemen 
van een beroep tegen een beslissing van 
de minister inzake tegemoetkomingen voor 
mindervaliden, zijn alleen bevoegd om na 
te gaan of de ministeriele beslissing beant
woordt aan de desbetre:ffende wettelijke 
voorschriften, met inachtneming van de 
gegevens die, op de datum van die beslis
sing, de rechten bepalen die voortvloeien 
uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomin
gen; zij kunnen bijgevolg enkel acht slaan 
op de gegevens, waarop de minister zijn 
uitspraak heeft gegrond of had moeten 
gronden; de omstandigheid dat, indien 
een voorziening is ingesteld, de instelling 
van sociale zekerheid haar administra
tieve beslissing kan intrekken en een nieuwe 
kan nemen tot aan de sluiting van het 
debat, wanneer een nieuw feit dat een 
terugslag heeft op de rechten van de minder
valide, tijdens het geding wordt aange
voerd, verandert niets aan de bevoegdheden 
van de arbeidsgerechten. (Art. 582, 1 o, 
Ger.W.; artt. 8, § 1, Gehandicaptenwet 
Tegemoetkomingen; art. 18 wet 11 april 
1995.) 

17 mei 1999 679 

4. - Inkomensveruangende tegemoet
koming- Toekenningsuoorwaarden- Wei
gering - Vermindering- Berekening uit
kering - Wetswijzigingen - Werking in 
de tijd - Draagwijdte. 

Overeenkomstig artikel 13, Gehan
dicaptenwet Tegemoetkomingen, gewij
zigd bij art. 50 van de wet van 30 december 
1992 en art. 30 K.B. 6 juli 1987, zoals 
gewijzigd bij K.B. van 14 april1993, beide 
bepalingen in werking getreden op 1 juli 
1993, kan de inkomensvervangende tege
moetkoming aan de gehandicapte gewei
gerd of verminderd worden wanneer de 
gehandicapte aanspraak heeft op uitkerin
gen die hun grand vinden in een beper-

king van het verdienvermogen of op de 
sociale uitkeringen betre:ffende de ziekte 
en invaliditeit, de werkloosheid, de arbeids
ongevallen, de beroepsziekten, de gezins
bijlagen, de rust- en overlevingspensioenen 
en het gewaarborgd inkomen voor bejaar
den; dergelijke uitkeringen worden aange
rekend zoals wettelijk bepaald en met 
inachtname van een tabel; deze bepalin
gen moeten in hun nieuwe vorm onmid
dellijk vanaf de inwerkingtreding ervan 
worden toegepast. (Art. 13 Gehandicapten
wet Tegemoetkomingen; art. 50 wet 30 
dec. 1992; art. 30 K.B. 6 juli 1987; art. 18 
K.B. 14 april 1993; art. 2 B.W.) 

27 september 1999 1160 

5. - Inkomensvervangende tegemoetko
mingen - Aard - Draagwijdte. 

Het aan de gehandicapte toegekend recht 
op een inkomensvervangende tegemoetko
ming is niet onherroepelijk of onverander
lijk; de minister of de door hem gemachtigde 
ambtenaren kunnen volgens de door de 
Koning vastgestelde regels de beslissin
gen van ambtswege herzien. (Art. 10, tweede 
en vierde lid, Gehandicaptenwet Tegemoet
komingen.) 

27 september 1999 1160 

6. - Inkomensvervangende tegemoetko
ming- Andere uitkeringen- Samenloop 
- Gezinsbijslag - Vermindering - Wei
gering. 

De inkomensvervangende tegemoetko
ming voor gehandicapten kan worden gewei
gerd ofverminderd indien de gehandicapte 

· aanspraak heeft op uitkeringen die hun 
grand vinden in een beperking van het 
verdienvermogen of op sociale uitkerin
gen betre:ffende de gezinsbijslagen. (Art. 
13, § 1, eerste lid, 1°, Gehandicaptenwet 
Tegemoetkomingen, gew. bij wet 30 dec. 
1992.) 

27 september 1999 1165 

7. - Inkomensvervangende tegemoetko
ming - Vermindering - Gezinsbijslag -
Aanspraakgerechtigde - Gevolg. 

De gehandicapte is op de gezinsbijslag 
aanspraakgerechtigd wanneer hij zelf recht
hebbende is en de gezinsbijslag te zijnen 
behoeve wordt uitbetaald; de omstandig
heid dat in dat geval de vergoeding aan de 
moeder van de gehandicapte wordt uitbe
taald, doet geen afbreuk aan de aan
spraak van de gehandicapte op de ge
zinsbijslag. (Art. 13, § 1, eerste lid, 1 o, 
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, gew. 
bij wet 30 december 1992.) 

27 september 1999 1165 
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8. - Tegemoetkomingen - Rechtban
ken - Bevoegdheid - Minister - Beslis
sing - Beroep - Handvest van de sociaal 
verzekerde - Gevolgen. 

De arbeidsgerechten die kennisnemen 
van een beroep tegen een beslissing van 
de minister inzake tegemoetkomingen voor 
mindervaliden, zijn alleen bevoegd om na 
te gaan of de ministeriele beslissing beant
woordt aan de desbetreffende wettelijke 
vereisten, met inachtneming van de gege
vens die, op de datum van die beslissing, 
de rechten bepalen die voortvloeien uit de 
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; zij 
kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de 
gegevens waarop de minister zijn uit
spraak heeft gegrond of had moeten gran
den; de omstandigheid dat de instelling 
van sociale zekerheid tot aan de sluiting 
van het debat, indien een voorziening is 
ingesteld, haar beslissing kan intrekken 
en een nieuwe beslissing kan nemen, wan
neer een nieuw feit dat een terugslag 
heeft op de rechten van de mindervalide 
tijdens het geding wordt aangevoerd, wij
zigt hun bevoegdheid niet. (Art. 582, 1 o, 
Ger.W.; art. 8, § 1, Gehandicaptenwet Tege
moetkomingen; art. 18 wet 11 april1995.) 

18 oktober 1999 1280 

9. - Tegemoetkomingen - Aanvraag 
-Begrip. 

Een gewone brief kan niet de gevolgen 
hebben van de in art. 8, § 1, vijfde lid, 
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen be
doelde aanvraag. (Art. 8, § 1, vijfde lid, 
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.) 

18 oktober 1999 1287 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN 
1. - Moreel bestanddeel- Begrip

Goede trouw - Beweegredenen - V!?r
hoopt voordeel. 

Het moreel bestanddeel van het wanbe
drijf misbruik van vertrouwen bestaat in 
het opzet van de dader om zich de hem 
toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze 
aan de eigenaar te ontnemen en er aldus 
als eigenaar over te beschikken; wat dat 
betreft zijn zowel de goede trouw van de 
dader als zijn beweegredenen of de omstan
digheid dat hij het verhoopte voordeel niet 
heeft behaald, niet terzake dienend. (Art. 
491 Sw.) 

13 januari 1999 39 

2. - Moreel bestanddeel - Begrip -
V!?rkeerd gebruik. 

Ret moreel bestanddeel van het mis
drijf misbruik van vertrouwen bestaat in 
de bedoeling van de dader om zich de hem 

toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze 
aan de eigenaar te ontnemen en er aldus 
als eigenaar over te beschikken; het ver
keerd gebruik van de gehuurde zaak impli
ceert in se niet de bedoeling om zich als 
zodanig te gedragen. (Art. 491 Sw.) 

28 januari 1999 101 

3. - Misbruik van goederen van een 
rechtspersoon - Omschrijving van het 
misdrijf 

De artt. 492bis en 491 Sw. bestraffen 
onderscheidene strafbare gedragingen. Art. 
492bis Sw. sluit de eventuele toepassing 
van art. 491 van dat wetboek niet uit op 
het misbruik van vertrouwen dat wordt 
gepleegd via een handels- of burgerlijke 
vennootschap of via een vereniging zonder 
winstoogmerk. (Artt. 491 en 492bis Sw.) 

17 maart 1999 392 

4. - Misbruik van goederen van de ven
nootschap - Begrip. 

De art. 491 en 492bis Sw. straffen onder
scheiden gedragingen; de wetgever heeft 
art. 491 niet willen vervangen door art. 
492bis, ingeval degene die gelden heeft 
verduisterd, bestuurder is van de handels
vennootschap die hij door de verduiste
ring heeft benadeeld. (Artt. 491 en 492bis 
Sw.) 

19 mei 1999 692 

5. - Verduistering van een processtuk 
- Strafwetboek, artikel495- Ratio legis. 

Artikel495, eerste lid, Strafwetboek dat 
strafbaar stelt hij die, na in een rechtsge
ding enige titel, enig stuk of enige memo
rie te hebben overgelegd, die titel, dat 
stuk of die memorie, op welke wijze oak, 
kwaadwillig ofbedrieglijk verduistert, wil 
de voortgezette mogelijkheid beveiligen 
tot aanwending van deze stukken die, 
eenmaal ingebracht in het debat, tot nut 
van alle betrokkenen moeten blijven. (Art. 
495 Sw.) 

1juni 1999 753 

6. - V!?rduistering van een processtuk 
- Strafwetboek, artikel 495- Materieel 
element - Begrip. 

Onder verduistering is te verstaan het 
achterhouden, op welke wijze oak, van de 
aanvankelijk (in het rechtsgeding) over
gelegde titels, stukken of memories door
dat de betrokkene weigert deze opnieuw 
over te leggen. De omstandigheid dat deze 
stukken voordien bij de heropening van de 
debatten aan betrokkene terug ter hand 
gesteld werden om opnieuw te worden 
voorgelegd op een volgende terechtzitting, 
doet hieraan niets af. (Art. 495 Sw.) 

1juni1999 753 
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7. - Verduistering van een processtuk 
- Strafwetboek, artikel 495 - Teruggave 
van de stukken door de rechter om opnieuw 
te worden voorgelegd op volgende terecht
zitting- Neerlegging van onvolledig bun
del - Gevolg. 

Onder verduistering is te verstaan het 
achterhouden, op welke wijze ook, van de 
aanvankelijk (in het rechtsgeding) over
gelegde titels, stukken of memories door
dat de betrokkene weigert deze opnieuw 
over te leggen. De omstandigheid dat deze 
stukken voordien bij de heropening van de 
debatten aan betrokkene terug ter hand 
gesteld werden om opnieuw te worden 
voorgelegd op een volgende terechtzitting, 
doet hieraan niets af. (Art. 495 Sw.) 

1 juni 1999 753 

8. - Bedrieglijke verduistering- Onver
deelde zaak - Veroordeling op de strafuor
dering - Veroordeling die geen enkele 
beslissing impliceert over de eigendom van 
de onverdeelde zaak. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken 
staat er niet aan in de weg dat de beklaagde, 
die veroordeeld is wegens verduistering 
van een onverdeelde zaak, naderhand betoogt 
dat de door de getroffene geleden schade 
beperkt is tot het deel dat hem in de 
verduisterde zaak toekomt. (Algemeen rechts
beginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken.) 

22 september 1999 1151 

9. - Betwiste overeenkomst - Bewijs 
- Regels van burgerlijk recht - Bepalin
gen noch van openbare orde noch van 
dwingend recht -Art. 1341 B. W. 

De strafrechter bij wie een telastlegging 
van misbruik van vertrouwen aanhangig 
is gemaakt, gedraagt zich, wanneer het 
misdrijf verband houdt met de uitvoering 
van een overeenkomst waarvan het bestaan 
ontkend of de uitlegging betwist wordt, 
naar de regels van het burgerlijk recht bij 
zijn beslissing over het bestaan van die 
overeenkomst of de uitvoering ervan; -art. 
1341 B.W. is noch van openbare orde noch 
van dwingend recht. (Artt. 15 en 16 V.T.Sv., 
491 Sw. en 1341 B.W.) 

21 december 1999 1654 

MISDRIJF 
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MO

REEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN 
OPZET 

TOEREKENBAARHEID 
N atuurlijke personen 
Rechtspersonen 

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND 

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING 
Rechtvaardiging 
Verschoning 
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 

POGING 

DEELNEMING 

ALLERLEI 

ALGEMEEN. BEGRIP. 
MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. 

EENHEID VAN OPZET 
1. - Algemeen. Begrip. Materieel en 

moreel bestanddeel. Eenheid van opzet -
Uitgifte van ongedekte cheques - Moreel 
bestanddeel. 

De rechter die uit de door hem opgesomde 
feiten afleidt dat een beklaagde hoorde te 
weten dat de cheque op het ogenblik van 
de uitgifte ervan niet gedekt was, verant
woordt naar recht zijn beslissing om de 
beklaagde te veroordelen wegens uitgifte 
van ongedekte cheques. (Art. 61, 1 o, Cheque
wet.) 

13 januari 1999 39 

2. - Algemeen. Begrip. Materieel en 
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet -
Misbruik van vertrouwen- M oreel hestand
dee[ - Goede trouw - Beweegredenen -
Verhoopt voordeel 

Het moreel bestanddeel van het wanbe
drijf misbruik van vertrouwen bestaat in 
het opzet van de dader om zich de hem 
toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze 
aan de eigenaar te ontnemen en er aldus 
als eigenaar over te beschikken; wat dat 
betreft zijn zowel de goede trouw van de 
dader als zijn beweegredenen of de omstan
digheid dat hij het verhoopte voordeel niet 
heeft behaald, niet terzake dienend. (Art. 
491 Sw.) 

13 januari 1999 39 

3. - Algemeen. Begrip. Materieel bes
tanddeel. Eenheid van opzet - Verschil
lende misdrijven - Eenheid van misda
dig opzet - Gevolg. 

De feitenrechter die in feite vastgesteld 
heeft dat meerdere misdrijven de uitvoe
ring zijn van eenzelfde misdadig opzet, 
kan slechts een straf, namelijk de zwaar
ste, opleggen, en moet de voor de lichtere 
misdrijven voorgeschreven straffen bui
ten beschouwing laten, zelfs als die straf
fen voorzien in een bijkomende sanctie die 
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zwaarder is dan die welke samen met de 
opslorpende straf kan worden opgelegd. 
(Art. 65 Sw.) 

13 januari 1999 44 

4. - Algemeen. Begrip. Materieel en 
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet -
Misbruik van vertrouwen-Moreel hestand
dee[ - Verkeerd gebruik. 

Het moreel bestanddeel van het mis
drijf misbruik van vertrouwen bestaat in 
de bedoeling van de dader om zich de hem 
toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze 
aan de eigenaar te ontnemen en er aldus 
als eigenaar over te beschikken; het ver
keerd gebruik van de gehuurde zaak impli
ceert in se niet de bedoeling om zich als 
zodanig te gedragen. (Art. 491 Sw.) 

28 januari 1999 101 

5. - Algemeen. Begrip. Materieel en 
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet -
Moreel bestanddeel- In beslag genomen 
goederen - Vernietiging of wegmaking -
Bestanddelen. 

Voor het vernietigen of wegmaken van 
in beslag genomen goederen in de zin van 
artikel507, eerste lid, Sw. volstaat het dat 
de goederen worden verplaatst met het 
oogmerk de uitoefening van de uit het 
beslagvoortvloeiende rechten van de schuld
eisers onmogelijk te maken. (Art. 507, 
eerste lid, Sw.) 

2 februari 1999 125 

6. - Algemeen. Begrip. Materieel en 
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet -
Materieel bestanddeel -In beslag gena
men goederen- Vernietiging ofwegmaking 
- Bestanddelen - Bedrieglijk opzet. 

Voor het bestaan van het bedrieglijk 
opzet in de zin van artikel 507, eerste lid, 
Sw., waarvan de rechter het bestaan in 
feite vaststelt, is vereist dat de goederen 
onttrokken worden aan de schuldeisers 
die beslag hebben laten leggen en dat de 
ontdraging is gebeurd in het belang van 
de beslagene : hiertoe is niet vereist dat 
de beslagene eigenaar is van de ontdragen 
goederen, of een revindicatieprocedure heeft 
ingesteld. (Art. 507, eerste lid, Sw.) 

2 februari 1999 125 

7. - Algemeen. Begrip. Materieel en 
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet -
Moree! bestanddeel- Milieuheffing- On
juiste of onvolledige aangifte - Valsheid 
in geschrifte en gebruik van valse stukken 
- Verschil - Gevolg. 

Het gebrek aan oprechtheid, dat een 
bestanddeel is van het misdrijfvan onjuiste 
of onvolledige aangifte tot milieuheffing, 
is niet gelijk te stellen met het bedrieglijk 

inzicht of oogmerk om te schaden, hestand
dee! van het misdrijf van valsheid in geschrifte 
en gebruik : de bijzondere strafbepalingen 
voor de onjuiste of onvolledige aangifte tot 
milieuheffing staan derhalve een toepas
sing van de artikelen 193 en volgende van 
het Strafwetboek niet in de weg. (Artt. 
47ter, § 1, en 47quater, § 2, Afvalstoffen
decreet, en artt. 193, 196, 197, 213 en 214 
Sw.) 

2 februari 1999 127 

8. - Algemeen. Begrip. Materieel en 
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet -
Collectiefmisdrijfwegens eenheid van opzet 
- Vorige eindbeslissing-Nieuwe straf
Draagwijdte. 

De bodemrechter die uitspraak moet 
doen over een collectief misdrijf door een
heid van opzet, terwijl over bepaalde bestand
delen daarvan reeds een eindbeslissing is 
gewezen, moet bij de eventuele bepaling 
van een nieuwe straf rekening houden 
met de reeds opgelegde straf; hij heeft het 
recht niet om op grond van die bepaling 
omgekeerd te werk te gaan en te beslissen 
dat de straf die hij zelf zal opleggen enig 
gevolg zal hebben voor die welke bij een 
vorige beslissing is opglegd. (Art. 65 Sw.; 
art. 43 wet 11 juli 1994 betreffende de 
politierechtbanken en houdende een aan
tal bepalingen betreffende de versnelling 
van de strafrechtspleging.) 

26 mei 1999 728 

9. - Algemeen. Begrip. Materieel en 
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet -
Misdrijven n.a. v. het faillissement- Aan
gifte van het faillissement - Verzuim -
Moreel bestanddeel. 

De overtreding van art. 489bis, 4', Sw., 
dat het verzuim strafbaar stelt om binnen 
de bij art. 9 Faillissementswet 1997 bepaalde 
termijn, aangifte te doen van het faillisse
ment, vereist het · opzet om de faillietver
klaring uit te stellen. (Art. 489bis, 4 o, Sw.; 
art. 9 Faillissementswet 1997.) 

9 juni 1999 791 

10. - Algemeen. Begrip. Materieel en 
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet -
Heling- Moreel bestanddeel- Kennis
Beoordeling - Criteria. 

De feitenrechter beoordeelt in feite of de 
wegens heling vervolgde beklaagde, op 
het ogenblik waarop hij het door een mis
daad of wanbedrijf van een derde verkre
gen voorwerp heeft ontvangen, de weder
rechtelijke herkomst van dit voorwerp kende; 
hij kan die wetenschap afleiden uit de 
waarde, de aard, het belang van het voor
werp, alsook uit alle andere feitelijke omstan
digheden die noodzakelijkerwijs wantrouwen 
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moeten wekken bij degene die het bezit 
ervan verkrijgt. (Art. 505, 1 o, Sw.) 

9 juni 1999 794 

11. - Algemeen. Begrip. Materieel en 
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet -
Moreel bestanddeel - Artikel 80 Jeugd
beschermingswet - Toepassing. 

Het misdrijf omschreven in artikel 80, 
tweede lid, Jeugdbeschermingswet en straf
baar gesteld bij artikel 80, derde lid, van 
deze wet vereist geen bijzonder opzet, 
maar het algemeen opzet wetens en wil
lens de door de wet verboden handeling te 
stellen, waarbij "wetens" vereist dat de 
dader handelt in de wetenschap zowel van 
de strafbaarheid van de gedraging als van 
het verwezenlijkt zijn van al de materii:He 
elementen ervan, dit is dat een misdrijf 
wordt gepleegd, en "willens" vereist dat 
de dader de bedoeling heeft het materieel 
bestanddeel van het misdrijf, dit is het 
verboden handelen of het verboden ver
zuim, te verwezenlijken, zodat het arrest 
enkel oordeelt dat eiseres onachtzaam is 
geweest, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt. 

23 november 1999 1486 

12. - Algemeen. Begrip. Materieel en 
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet -
Moreel bestanddeel - Algemeen opzet -
Wetens en willens de verboden handeling 
stellen - Begrip. 

Het misdrijf omschreven in artikel 80, 
tweede lid, Jeugdbeschermingswet en straf
baar gesteld bij artikel 80, derde lid, van 
deze wet vereist geen bijzonder opzet, 
maar het algemeen opzet wetens en wil
lens de door de wet verboden handeling te 
stellen, waarbij "wetens" vereist dat de 
dader handelt in de wetenschap zowel van 
de strafbaarheid van de gedraging als van 
het verwezenlijkt zijn van al de materiele 
elementen ervan, dit is dat een misdrijf 
wordt gepleegd, en "willens" vereist dat 
de dader de bedoeling heeft het materieel 
bestanddeel van het misdrijf, dit is het 
verboden handelen of het verboden ver
zuim, te verwezenlijken, zodat het arrest 
enkel oordeelt dat eiseres onachtzaam is 
geweest, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt. 

23 november 1999 1486 

13. - Algemeen. Begrip. Materieel en 
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet -
Moreel bestanddeel - Wanbedrijven -
Handelsvennootschappen - Boekhou
ding. 

De in de Vennootschappenwet en in de 
wet m.b.t. de boekhouding bepaalde wan
bedrijven zijn geen louter materiele mis-

drijven, die los van elk moreel bestanddeel 
zouden bestaan. (Artt. 200 tot 211 Ven
nootschappenwet; art. 17 wet 17 juli 1975 
met betrekking tot de boekhouding en de 
jaarrekeningen.) 

15 december 1999 1622 

14. - Algemeen. Begrip. Materieel en 
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet -
Collectief misdrijf- Eenheid van opzet
Moreel bestanddeel - Begrip. 

Misdrijven die niet vereisen dat de dader 
ervan met opzet gehandeld heeft of ver
zuimd heeft te handelen, kunnen samen 
met andere misdrijven een collectief mis
drijf met eenheid van opzet vormen. (Art. 
65 Sw.) 

15 december 1999 1622 

'IDEREKENBAARHEID 

NATUURLIJKE PERSONEN 

15. - Toerekenbaarheid - Natuur
lijke personen - Reglement op de techni
sche eisen voor voertuigen- Voertuig bezigen 
op de openbare weg - Begrip. 

Het wettelijk begrip een voertuig bezi
gen op de openbare weg betekent niet 
alleen het besturen van een voertuig maar 
eveneens het gebruik van een voertuig tot 
economische doeleinden door de eigenaar, 
de huurder of de gebruiker ervan. (Art. 
26, § 1, K.B. 15 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de technische eisen 
waaraan de auto's, hun aanhangwagens, 
hun onderdelen en veiligheidstoebehoren 
moeten voldoen.) 

28 september 1999 1181 

RECHTSPERSONEN 

16. - Toerekenbaarheid- Rechtsper
sonen - Gemeente - College van burge
meester en schepenen- Collegiale beslissing 
- Eenstemmigheid - Gevolg. 

Een foutieve beslissing kan worden toe
gerekend aan elk lid van het schepencol
lege, als zij over die beslissing eenparig en 
zonder voorbehoud hebben gestemd; de 
rechter die de leden van dat college niet 
veroordeelt op grond alleen dat zij in dat 
orgaan zitting hebben gehad, maar zich 
ertoe beperkt vast te stellen dat elk lid 
ervan persoonlijk verantwoordelijk is, in 
weerwil van het collegiale karakter van 
de beslissing, voert geen collectieve straf
rechtelijke verantwoordelijkheid in. (Artt. 
418 tot 420 Sw.; algemeen rechtsbeginsel 
van het persoonlijk karakter van de straf
fen.) 

3 maart 1999 293 
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GEPLEEGD IN HET BUITENLAND 
17. - Gepleegd in het buitenland 

Verdovende middelen - Internationale 
sluikhandel - Invoer - Feiten gepleegd 
in Belgie en in het buitenland -Afzonder
lijke feiten- Beginsel "non bis in idem"
Toepassing. 

Ongeacht het in artikel 54 van de Over
eenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering 
van het Akkoord van Schengen van 14 
juni 1985 vervatte "non his in idem"
beginsel, volgt uit de bepalingen (van arti
kel 71 van deze overeenkomst) van artikel 
36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen van 30 maart 1961 
en van artikel 22.2.a(i) van het Verdrag 
inzake psychotrope stoffen van 21 februari 
1971 dat de op het grondgebied van ver
schillende Overeenkomstsluitende Par
tijen gepleegde strafbare feiten, wat de 
sluikhandel in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen betreft, afzonderlijke 
misdrijven zijn die afzonderlijk worden 
bestraft. (Artt. 54 en 71 S.U.O., art. 36.2.a, 
Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende 
middelen van 30 maart 1961, art. 22.2.a 
(i) Verdrag inzake psychotrope stoffen van 
21 februari 1971.) 

29juni1999 986 

RECHTV AARDIGING EN VERSCHONING 

RECHTV AARDIGING 

18. - Rechtvaardiging en verschoning 
- Rechtvaardiging- Wettige verdediging 
- Gerechtvaardigd misdrijf- Oogmerk 
om de persoon van een ander aan te ran
den. 

Wettige verdediging of uitlokking ver
ondersteilen dat de voor rechtvaardiging 
of verschoning vatbare misdrijven zijn ge
pleegd met het oogmerk om de persoon 
van een ander aan te randen. (Artt. 411 
tot417.) 

3 maart 1999 306 

19. - Rechtvaardiging en verschoning 
- Rechtvaardiging- Morele dwang
Noodtoestand- verwerping- Elementen 
die de stelling aannemelijk kunnen maken 
- Gevolg. 

De rechter beslist naar recht om de door 
de beklaagde op grond van art. 71 Sw. 
aangevoerde rechtvaardigingsgronden te 
verwerpen, wanneer hij vaststelt dat de 
beklaagde geen enkel element aanvoert 
dat enige geloofwaardigheid aan zijn stel
ling verleent. (Art. 71 Sw.) 

24 maart 1999 424 

20. - Rechtvaardiging en verschoning 
- Rechtvaardiging - Noodtoestand -
Begrip. 

De noodtoestand kan als rechtvaar
digingsgrond aileen in aanmerking wor
den genomen, op voorwaarde, met name, 
dat de dader de situatie die hem in die 
toestand heeft gebracht, niet opzettelijk 
heeft veroorzaakt. (Art. 71 Sw.) 

24 maart 1999 429 

21. - Rechtvaardiging en verschoning 
- Rechtvaardiging - Noodtoestand -
Begrip. 

Noodtoestand vormt aileen een recht
vaardigingsgrond als hij verschiilende voor
waarden vervult, te weten dat de waarde 
van hetgeen wordt prijsgegeven lager moet 
zijn dan of althans gelijk moet zijn aan de 
waarde van het goed dat men wil vrijwa
ren, dat het te vrijwaren recht of belang 
een dadelijk en ernstig gevaar moet lopen, 
dat het kwaad aileen door het misdrijf 
kan worden voorkomen en dat de betrok
kene de aangevoerde noodtoestand niet 
zelf heeft doen ontstaan. Wie verplicht is 
een recente constructie af te breken, en 
dus wettelijk verplicht is dat goed aan het 
belangrijker algemeen belang van ruimte
lijke ordening, stedebouw en patrimo
nium op te offeren, handelt niet in een 
toestand van nood. 

28 april 1999 581 

VERSCHONING 

22. - Rechtvaardiging en verschoning 
- Verschoning - Uitlokking - Ver
schoond misdrijf- Oogmerk om de per
soon van een ander aan te randen. 

Wettige verdediging of uitlokking ver
onderstellen dat de voor rechtvaardiging 
of verschoning vatbare misdrijven zijn ge
pleegd met het oogmerk om de persoon 
van een ander aan te randen. (Artt. 411 
tot 417.) 

3 maart 1999 306 

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 
23. - Verzwarende omstandigheden

Objectieve verzwarende omstandigheden 
- Mededaders- Hof van assisen- Vra
gen aan de jury. 

Nu het in art. 468 Sw. vermelde geweld 
of bedreiging een objectieve verzwarende 
omstandigheid vormt van diefstal en de in 
art. 475 Sw. vermelde doodslag een objec
tieve verzwarende omstandigheid is van 
de in art. 468 Sw. omschreven diefstal 
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gepleegd door middel van geweld ofbedrei
ging, vereist het persoonlijk karakter van 
de straf voor de in art. 468 Sw. omschre
ven diefstal gepleegd door middel van 
geweld of bedreiging, gepleegd onder in 
art. 475 Sw. vermeldeverzwarende omstan
digheid, alleen dat de jury zich uitspreekt 
over de betrokkenheid of persoonlijke schuld 
van de mededader aan de diefstal en niet 
over zijn betrokkenheid of persoonlijke 
schuld aan de verzwarende omstandighe
den : omtrent deze laatste moet aan de 
jury dan ook geen individuele vraag wor
den gesteld. 

16 februari 1999 203 

24. - Verzwarende amstandigheden -
Mensenhandel. 

Het gewoonlijk plegen van het in art. 
77bis, § 1, Vreemdelingenwet bepaalde 
misdrijf van mensenhandel levert geen 
gewoontemisdrijf op doch is een verzwa
rende omstandigheid ervan waardoor de 
strafbepaling van art. 77bis, § 2, toepas
selijk is. (Art. 77bis, § 2, Vreemdelingen
wet.) 

22 juni 1999 925 

25. - Verzwarende amstandigheden
Stedenbauw - Telastlegging met verzwa
rende amstandigheid- Geen canclusie -
Bewezen verklaring in bewaardingen van 
wet. 

De appelrechters moeten niet, bij ont
stentenis van conclusie, vermelden op welke 
feitelijke gegevens zij hun oordeel over 
het bewezen zijn van de aan beklaagde ter 
kennis gebrachte aanvulling van de telast
legging met de verzwarende omstandig~ 
heid bepaald door artikel 66, derde lid, 
van het decreet van 22 oktober 1996 op de 
ruimtelijke ordening steunen; door de ten 
laste gelegde verzwarende omstandigheid 
in de bewoordingen van de wet bewezen te 
verklaren, is de beslissing regelmatig met 
redenen omkleed. 

16 november 1999 1444 

POGING 
26. - Paging- Staking van de paging 

-Begrip. 
Er is geen vrijwillige staking van poging, 

wanneer de dader de poging niet spontaan 
heeft gestaakt omdat hij zijn opzet of 
bijzonder opzet tot het plegen van de 
misdaad of het wanbedrijf niet meer aan
hield, maar uitsluitend omdat hij in de 
mening verkeerde dat zijn daden de beoogde 
uitwerking hadden bereikt. (Art. 51 Sw.) 

23 maart 1999 415 

DEELNEMING 
27.- Deelneming-E.G.-Verordening 

3820 I 85 - Wegvervaer - Opgelegde ver
plichtingen-Opdrachtgever-Vrachtwagen
bestuurder- Niet-naleving - Bestraffing 
in haafde van de apdrachtgever. 

De omstandigheid dat de aan de opdracht
gever verweten gedraging tevens zou kun
nen wijzen op een slechte organisatie of 
een gebrek aan controle in de onderne
ming en hierdoor een overtreding op de 
verplichtingen hem opgelegd door artikel 
15 van de E.G.-verordening tot harmoni
satie van bepaalde voorschriften van sociale 
aard voor het wegvervoer zou inhouden, 
staat er niet aan in de weg dat hij door 
zijn bevel of zijn opdracht aan de bestuur
der op strafbare wijze deelneemt aan de 
overtreding van diens verplichtingen. (Artt. 
6, 7, 8 en 15 E.G.-verordening en artt. 66 
en 67 Sw.) 

12 januari 1999 23 

28. - Deelneming Cassatiemiddel 
- Nieuw middel - Gevolg. 

Het middel ten betoge dat de mogelijke 
deelneming van eiser aan het misdrijf, 
gesteld dat ze bewezen was, veeleer voort
vloeide uit medeplichtigheid dan uit me
dedaderschap, kan niet voor de eerste 
maal voor het Hof worden aangevoerd. 

13 januari 1999 44 

29. - Deelneming - Begrip. 
De daad van deelneming is slechts een 

van de modaliteiten van uitvoering van 
het misdrijf, hetgeen inhoudt dat de be
klaagde verweer moet voeren tegen de 
telastlegging hetzij van rechtstreekse uit
voering van het misdrijf, hetzij van deel
neming aan dat misdrijf. (Art. 66 Sw.) 

7 september 1999 1038 

30. - Deelneming - Onthauding -
Strafbare deelneming - Vaarwaarden. 

Een onthouding kan strafbare deelne
ming opleveren, wanneer niet alleen de 
mededader een positieve plicht tot hande
len heeft, maar bovendien zijn onthouding 
een positieve aanmoediging tot het plegen 
van een misdrijf uitmaakt. 

23 november 1999 1486 

ALLERLEI 
31. - Allerlei- Kaninklijk besluit van 

22 september 1823 - Callecten ter leni
ging van rampen en angelukken- Begrip. 

Onder collecten ter leniging van ram
pen en ongelukken moeten worden begre
peri de liefdadigheidscollecten, te weten 
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de collecten die het medelijden aanspre
ken om giften te ontvangen met het oog op 
het lenigen van ongeluk oftegenslag. (Artt. 
2 K.B. 22 september 1823 en 1 wet van 6 
maart 1818.) 

15 juni 1999 840 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
(BEHOUD VAN) 
1. -Decreet van 3 maart 1976- On

derhouds- en instandhoudingswerken -
Omvang - Toepassing. 

Uit artikel 13; 1, van het decreet van 3 
maart 1976 tot bescherming van monu
menten en stads- en dorpsgezichten, in 
samenhang gelezen met de artikelen 7 en 
11, §§ 1 en 2, van hetzelfde decreet, volgt 
dat de toestand, zoals door het beschermings
besluit vastgelegd, bepalend is zowel voor 
de aard en de omvang van de onderhouds
en instandhoudingswerken als voor de in 
artikel15 van het decreet bedoelde herstel
plicht. 

23 november 1999 14 79 

2. - Decreet van 3 maart 1976-Herstel
plicht - Aard. 

De bij artikel 15, eerste lid, van het 
decreet van 3 maart 1976 tot bescherming 
van monumenten en stads- en dorpsge
zichten bepaalde herstelplicht, als ambts
halve te bevelen maatregel van burgerlijke 
aard die tot de strafvordering behoort, 
beoogt de schadelijke gevolgen van de bij 
artikel 13 van het decreet bepaalde mis
drijven te doen ophouden en blijft onver
minderd voortbestaan wanneer deze ge
volgen, mede door andere feiten, waarvoor 
geen strafvervolgingen zijn ingesteld, zijn 
veroorzaakt; wanneer de dader van het 
misdrijf tot het ontstaan van de schade 
heeft bijgedragen, in die zin dat zonder dit 
misdrijf die schade, zoals in concreto vast
gesteld, niet zou zijn ontstaan, strekt het 
te zijnen laste te bevelen herstel zich uit 
tot de gehele schade. 

23 november 1999 14 79 

3. - Decreet van 3 maart 1976-Herstel
plicht - Samenlopende fouten - Gevolg. 

De bij artikel 15, eerste lid, van het 
decreet van 3 maart 1976 tot bescherming 
van monumenten en stads- en dorpsge
zichten bepaalde herstelplicht, als ambts
halve te bevelen maatregel van burgerlijke 
aard die tot de strafvordering behoort, 
beoogt de schadelijke gevolgen van de bij 
artikel 13 van het decreet bepaalde mis
drijven te doen ophouden en blijft onver
minderd voortbestaan wanneer deze ge
volgen, mede door andere feiten, waarvoor 

geen strafvervolgingen zijn ingesteld, zijn 
veroorzaakt; wanneer de dader van het 
misdrijf tot het ontstaan van de schade 
heeft bijgedragen, in die zin dat zonder dit 
misdrijf die schade, zoals in concreto vast
gesteld, niet zou zijn ontstaan, strekt het 
te zijnen laste te bevelen herstel zich uit 
tot de gehele schade. 

23 november 1999 14 79 

4. - Decreet van 3 maart 1976-Herstel
plicht - Aard - Veroordeelde niet
eigenaar - Toepassing. 

Krachtens artikel 15, tweede lid, van 
het decreet van 3 maart 1976 tot bescher
ming van monumenten en stads- en dorps
gezichten kan de minister of zijn gemach
tigde, bij het verstrijken van de in het 
vonnis vastgestelde termijn om de goede
ren in hun vroegere toestand terug te 
brengen, de werken op kosten van de 
eigenaar laten uitvoeren; deze maatregel, 
die ertoe strekt het herstel van de wegens 
het misdrijf veroorzaakte schade effectief 
te verzekeren, moet ook ten laste van de 
veroordeelde worden uitgesproken. 

23 november 1999 1479 

MUNTEN EN BANKBILJETTEN 

Uitgifte van nagemaakte of vervalste 
bankbiljetten - Begrip. 

De uitgifte of poging tot uitgifte van 
nagemaakte of vervalste bankbiljetten is 
het wetens en willens in omloop brengen 
ervan; de omstandigheid dat een derde 
aan wie het vals geld werd afgegeven zou 
geweten hebben dat hij vals geld ontving 
is daarbij onverschillig. (Art. 177 Sw.) 

11 mei 1999 652 

N 

NIEUWE VORDERING 

Burgerli}ke zaken - Uitbreiding of wij
ziging van de vordering - Feiten die zich 
in de loop van het geding hebben voorge
daan - Beperking. 

De appelrechter moet over de. bij hem 
aanhangige vordering uitspraak doen met 
inachtneming van de feiten die zich in de 
loop van het geding hebben voorgedaan en 
een weerslag hebben op het geschil, maar 
mag bij het beoordelen van aanvullende 
vorderingen de grenzen door art. 808 Ger.W. 
gesteld, niet overschrijden. (Art. 808 Ger.W.) 

20 mei 1999 698 
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0 
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 

DE FEITENRECHTER 
1. - Strafzaken - Getuige - Verhoor 

- Noodzaak of opportuniteit. 
Mits eerbiediging van het recht van 

verdediging oordeelt de bodemrechter op 
onaantastbare wijze in feite of het nood
zakelijk of opportuun is om een getuige op 
de terechtzitting te horen. (Artt. 153, 155, 
189, 190 en 211 Sv.) 

13 januari 1999 39 

2. - Strafzaken - Aanhangigmaking 
van de zaak bij de rechter - Akte van 
aanhangigmaking - Heromschrijving -
Feitelijke elementen. 

Het staat de rechter, indien nodig, de 
draagwijdte van de akte van aanhangig
making van de zaak te beoordelen, zonder 
evenwel de bewijskracht ervan te scherr
den, en de omschrijving van het ten laste 
gelegde feit te verbeteren, mits hij vast
stelt dat het aldus ten laste gelegde feit 
hetzelfde is als datgene dat aan de vervol
ging ten grondslag ligt, of in het feit 
begnipen is, en mits de beklaagde de gele
genheid heeft gekregen zijn verweermid
delen tegen de nieuwe omschrijving naar 
voor te brengen. De omstandigheid dat de 
oorspronkelijke omschrijving van het ten 
laste gelegde feit bepaalde elementen aan
haalt om nader te preciseren waarin het 
misdrijf heeft bestaan, belet niet dat de 
heromschrijving andere feitelijke elemen
ten aangeeft voor zover deze begrepen 
waren in de oorspronkelijke omschrijving. 
(Art. 182 Sv.). 

19 januari 1999 62 

3. - Taalgebruik - Gerechtszaken -
In eerste aanleg - Strafzaken - Verzoek 
tot verwijzing van de zaak naar een ander 
rechtscollege van dezelfde rang- Omstan
digheden van de zaak. 

De rechtbank die krachtens art. 23 Taal
wet Gerechtszaken, wegens de omstandig
heden van de zaak, verklaart niet te kunnen 
ingaan op het verzoek tot verwijzing van 
de zaak naar een ander rechtscollege van 
dezelfde rang, beoordeelt die omstandig
heden in feite en derhalve op onaantast
bare wijze, zonder gebonden te zijn door 
de wil van de meerderheid van de beklaag
den. (Art. 23 Taalwet Gerechtszaken.) 

3 maart 1999 309 

4. - Aansprakelijkheid buiten overeen
komst- Herstelplicht- Zaken- Gemeen
telijke overheid - Veiligheidsverplichting 

- Wegen - Bewaarder van de zaak -
Beoordeling - Grenzen. 

De rechter oordeelt onaantastbaar in 
feite wie de bewaarder van de zaak is in 
de zin van art. 1384, eerste lid, B.W., mits 
hij het begrip bewaarder van de zaak niet 
miskent; uit de enkele verplichting die op 
de gemeentelijke overheid rust de veilig
heid van de wegen op haar grondgebied te 
handhaven, kan de rechter niet naar recht 
afleiden dat die overheid bewaarder van 
de zaak is. 

25 maart 1999 442 

5. - Strafzaken - Ontucht en prosti
tutie - Verhuur van kamers - Abnor
maal profijt. 

De strafrechter oordeelt in feite, mits
dien op onaantastbare wijze, en voor zover 
hij aan het begrip abnormaal profijt, dat 
in de wet niet nader is omschreven, zijn 
gebruikelijke betekenis toekent, of de ver
huring van kamers met het oog op prosti
tutie geschiedt met de bedoeling een ab
normaal profijt te realiseren; geen wets
bepaling legt de rechter op acht te slaan 
op de door de verhuurder gerealiseerde 
nettowinst. (Art. 380bis, § 1, 3°, Sw.) 

13 april 1999 489 

6. - Strafzaken- Bijzondere verbeurd
verklaring van vermogensvoordelen. 

De strafrechter oordeelt in feite, mits
dien op onaantastbare wijze, dat een ver
mogensvoordeel waarop de bijzondere ver
beurdverklaring wordt toegepast, recht
streeks uit een misdrijfis verkregen. (Art. 
42, 3°, Sw.) 

13 april 1999 489 

7. - Strafzaken- Getuige- Verhoor 
- Noodzaak of opportuniteit - Beoorde
ling door de rechter. 

De bodemrechter oordeelt in feite of het 
noodzakelijk of opportuun is om een getuige 
op de terechtzitting te horen; noch de artt. 
6.1 en 6.3.d E.V.R.M., noch art. 14.1I.V.B.P.R., 
noch het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging leggen de strafrechter de 
dwingende verplichting op om een getuige 
a decharge onder eed te horen. (Artt. 6.1 
en 6.3.dE.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3 I.V.B.P.R.; 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging.) 

5 mei 1999 617 

8. - Aansprakelijkheid uit overeen
komst - Oorzakelijk verband - Beoorde
ling door de rechter- Wettigheid -1betsing 
van het Hof 

De rechter stelt op onaantastbare wijze 
de feiten vast waaruit hij het al dan niet 
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bestaan van een oorzakelijk verband tus
sen schuld en schade afleidt; het Hoftoetst 
evenwel of de rechter die beslissing wettig 
heeft kunnen gronden op zijn vaststellin
gen. 

21 mei 1999 713 

9. - Strafzaken - Samenhang - Sa
menvoeging van zaken. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze, onder voorbehoud van het 
recht van verdediging, of het belang van 
een goede rechtsbedeling vereist dat ver
schillende zaken samen dan wel apart 
worden behandeld. (Artt. 226 en 227 Sv.) 

9juni 1999 794 

10. - Strafzaken - Deskundigenon
derzoek - Recht van verdediging. 

De bodemrechter oordeelt in feite, mits 
hij het recht van verdediging eerbiedigt, 
of er al dan niet grond bestaat om een 
deskundigenonderzoek te bevelen; scherr
ding van het recht van verdediging kan 
niet worden afgeleid uit de omstandigheid 
alleen dat de bodemrechter het door een 
partij gedane bewijsaanbod heeft verwor
pen, op grond dat het aangeboden bewijs 
niet noodzakelijk was om tot zijn overtui
ging te komen. (Algemeen beginsel van 
het recht van verdediging.) 

16 juni 1999 871 

11. - Burgerlijke zaken - Vonnissen 
en arresten - Heropening van het debat 
- Ambtshalve heropening van het debat 
door de rechter. 

Buiten de gevallen waarin de wet hem 
daartoe verplicht, beoordeelt de rechter in 
feite, en dus op onaantastbare wijze, de 
wenselijkheid van een ambtshale herope
ning van het debat. (Art. 774 Ger.W.) 

6 september 1999 1034 

12. - Aansprakelijkheid buiten over
eenkomst - Oorzaak - Beoordeling door 
de rechter - Oorzakelijk verband - Wet
tigheid - Toezicht door het Hof 

Hoewel de rechter op onaantastbare wijze 
de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat 
er geen oorzakelijk verband bestaat tus
sen de fout en de schade, gaat het Hof 
evenwel na of de rechter uit die vaststel
lingen die beslissing wettig heeft kunnen 
afleiden. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

24 november 1999 1489 

13. - Inkomstenbelastingen-Aanslag
procedure - Ontheffing - Overbelastin
gen - Materiele vergissing. 

De materiele vergissing waarvoor de 
directeur der belastingen buiten de be
zwaartermijn bepaald bij art. 277 W.I.B. 
ambtshalve onthe:ffing kan verlenen, is 

een feitelijke vergissing als gevolg van een 
misvatting omtrent het bestaan van materiele 
gegevens bij ontstentenis waarvan de belas
ting wettelijke grondslag mist : de feiten
rechter oordeelt onaantastbaar of de fei
telijke vergissing het gevolg is van een 
misvatting omtrent materiele gegevens. 
(Art. 277, § 1, W.I.B., thans art. 376, § 1, 
W.I.B. 1992.) 

2 december 1999 1552 

14. - Strafzaken - Eigenhandig ge
schreven verklaring - Onder eed afge
legde verklaring- Onverbrekelijke of intel
lectuele eenheid - Dwang - Toepassing. 

De rechter oordeelt in feite, mitsdien 
onaantastbaar, of een door een beklaagde 
eigenhandig geschreven verklaring wel dan 
niet een onverbrekelijke of intellectuele 
eenheid uitmaakt met de vroeger of later 
door hem onder eed afgelegde verklarin
gen en niet onder dwang werd opgesteld 
en overhandigd. (Art. 6, lid 1, E.V.R.M.; 
14, lid 3, g, I.V.B.P.R.) 

14 december 1999 1614 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE 

BESCHERMDE WERKNEMERS 

BESCHERMDE WERKNEMERS 
1. - Beschermde werknemers - Ont

slag wegens technische of economische rede
nen- Sluiting van onderneming- Sluiting 
-Begrip. 

Met sluiting wordt elke definitieve stop
zetting van de hoofdactiviteit van de onder
neming of van een afdeling ervan bedoeld. 
(Art. 1, § 2, 6°, wet 19 maart 1991.) 

22 februari 1999 246 

2. - Beschermde werknemers - Ont
slag wegens technische of economische rede
nen- Paritair co mite- Ontstentenis van 
beslissing - Ontslag - Faillissement -
Curator - Mandaat - Rechtbank van 
koophandel- Bevel van beperkte voortzet
ting van activiteiten - Overname van 
actief en personeel door derde - Einde 
van periode van voortzetting - Stopzet
ting van activiteiten - Draagwijdte -
Gevolg. 

In beginsel impliceert een vonnis 'tot 
faillietverklaring de onmiddellijke stopzet
ting van alle handelsverrichtingen; wan
neer de rechter-commissaris op grond van 
artikel4 77 Faillissementswet een beperkte 
voortzetting toelaat of de rechtbank van 
koophandel op grond van artikel 475 van 



- 152-

die wet de voortzetting van de handels
activiteit beveelt, impliceert het bereiken 
van het einde van de periode van de 
voortzetting in beginsel meteen ook dat de 
activiteit van de gefailleerde wordt stop
gezet en dat de curator ingevolge die rech
terlijke beslissingen de nog lopende 
arbe1dsover~enk<;>msten moet beeindigen; 
de omstand1ghe1d dat het actief wordt 
verkocht aan een derde die ook een deel 
van de economische activiteit voortzet, 
sluit niet uit dat de activiteit van de 
gefailleerde wordt stopgezet in de zin van 
artikel 1, § 2, van de wet van 19 maart 
1991, onverminderd de rechten die de 
werknemer op grond van de collectieve 
arbeidsovereenkomst 32bis zou kunnen 
doen gelden. (Artt. 475 en 477 Faillisse
mentswet 18 april1851; art. 1, § 2, wet 19 
maart 1991; artt. 11 e.v. C.A.O. nr. 32bis 
van 7 juni 1985, algemeen verbindend 
verklaard bij K.B. 25 juli 1985.) 

22 februari 1999 246 

3. - Beschermde werknemers - Ont
slag we gens technische of economische rede
nen - Faillissement- Curator- Paritair 
comite - Ontstentenis van beslissing -
Rechtbank van koophandel - Bevel van 
beperkte voortzetting van activiteiten -
Overname van actief en personeel door 
derde - Stopzetting van activiteiten -
Sluiting van onderneming - Ontslag -
Gevolg. 

Ret rechtsbegrip "sluiting van onderne
ming" wordt niet miskend door de rech
ters, die beslissen dat er sluiting van 
onderneming was, wat de curator toeliet 
tot het ontslag over te gaan van de beschermde 
werknemers zonder voorafgaande erken
ning door de arbeidsrechtbank van het 
bestaan van de technische of economische 
redenen die het ontslag van personeelsle
den verantwoorden, op grond van de vast
stelling dat de curator gemachtigd werd 
door de rechtbank van koophandel de acti
viteiten gedurende een bepaalde tijd ver
der te zetten en die vervolgens oordelen 
dat de overname van een deel van de 
activa door een derde de stopzetting van 
de activiteiten in de zin van art. 1, § 2, 6°, 
wet 19 maart 1991 tot gevolg had, waar
door de curator verplicht werd alle werk
nemers afte danken, en dat het feit dat de 
activiteiten door een derde werden voort
gezet en hierbij een groot deel van het 
personeel waaronder ook beschermde werk
nemers werden in dienst genomen hier
aan geen afbreuk doet. (Art. 1, § 2, 6°, en 
3, § 1, wet 19 maart 1991; artt. 475 en 477 
Faillissementswet 18 april 1851; artt. 11 
e.v. C.A.O. nr. 32bis van 7 juni 1985, 

algemeen verbindend verklaard bij K.B. 
25 juli 1985.) 

22 februari 1999 246 

4. - Beschermde werknemers - Ont
slag om dringende reden - Arbeidshof
Erkenning - Werkgeuer - Opzegging -
Termijn - Aard. 

Wanneer het arbeidshof de dringende 
reden tot ontslag erkent, gaat de termijn 
van drie werkdagen bepaald in artikel 35 
derde lid, van de wet van 3 juli 197S 
betreffende de arbeidsovereenkomsten in 
op de derde werkdag na de kennisgeving 
van het arrest; deze termijn is een vervalter
mijn die ertoe strekt binnen een maximum
termijn zekerheid te doen ontstaan over 
het al dan niet voortbestaan van de arbeids
overeenkomst. (Art. 12 wet 19 maart 1991· 
art. 35, derde lid,Arbeidsovereenkomsten~ 
wet.) 

14juni 1999 831 

5. - Beschermde werknemers - Ont
slag om dringende reden - Arbeidshof
Erkenning - Uitspraak van een arrest -
G~ldig ontslag - Kennisgeving - Tijd
st~p. 

Geldig ontslag wegens dringende reden 
kan aan een personeelsafgevaardigde wor
den gegeven vanaf de uitspraak van het 
arbeidshof dat die dringende reden tot 
ontslag erkent, zelfs v66r het vertrekpunt 
van de termijn bepaald in art. 12 wet 19 
maart 1991. (Art. 12 wet 19 maart 1991· 
art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomsten~ 
wet.) 

14juni 1999 831 

6. - Beschermde werknemers - Werk
gever - Arbeidsovereenkomst- Einde -
Beeindiging - Ontslag zonder opzegging 
- Werknemer - Herplaatsing - Aan
vraag - Termijn - Begrip. 

De aanvraag tot herplaatsing in het 
bedrijf van de leden die het personeel 
vertegenwoordigen en van de kandidaten 
die zonder opzeg&ing ~orden ontslagen: 
~oet worden mgediend b1nnen dertig dagen 
d1e volgen op de datum waarop die ontsla
gen beschermde werknemers in staat zijn 
gesteld om kennis te nemen van de beein
diging van de arbeidsovereenkomst door 
d~ w~rkgever. (Art;. 21, § 5, Bedrijfsorga
msatiewet; art 1bis, § 5, Gezondheid en 
Veiligheidswet.) 

21 juni 1999 903 

ONDERWIJS 
1. - Gesubsidieerd uri} onderwijs -

Voorrangsregelingsdecreet - Decreet 27 
maart 1991- Ancienniteit. 
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Uit het onderling verband tussen art. 
23, § 1, Decr.Vl. 27 maart 1991, dat een 
voorrangsregeling instelt, gegrond op 
dienstancienniteit, en § 2 van dit decreet, 
overeenkomstig welke de diensten waar
aan een einde is gesteld door een ontslag, 
niet in aanmerking komen voor de dienst
ancienniteit en de regeling bepaald in 
artikel21, § 1, f, van hetzelfde decreet die 
in tijdelijke aanstellingen van telkens een 
schooljaar voorziet, volgt dat de diensten 
bedoeld in art. 23, § 2, waaraan een einde 
is gemaakt door ontslag, diensten zijn die 
gepresteerd werden tijdens het schooljaar 
waarvoor de aanstelling werd gedaan, en 
dat die diensten niet in aanmerking komen 
voor de berekeningvan de dienstancienniteit 
bepaald in art. 23, § 1; diensten die niet 
tijdens dat schooljaar werden gepres
teerd, niet vallen onder het bepaalde van 
art. 23, § 2, Dec.Vl. 27 maart 1991. (Artt. 
21, § 1, f, 23, §§ 1 en 2, en 76, § 3, Decr.Vl. 
27 maart 1991.) 

12 april 1999 482 

2. - Gesubsidieerd vrij onderwijs -
Tijdelijke aanstelling - Voorrangs
regeling - Voorwaarden - Personeelslid 
-Begrip. 

Het begrip "personeelsleden", in de zin 
van art. 23 van het decreet rechtspositie 
van het gesubsidieerd onderwijs, vereist 
niet dat de personeelsleden in het school
jaar van hun aanvraag tot tijdelijke aan
stelling bij voorrang, noodzakelijk nog in 
dienst moeten zijn bij de onderwijsinstel
ling alwaar zij op die voorrang aanspraak 
maken. (Art. 23, § 1, eerste lid, en 2°, 
Decr.Vl. 27 maart 1991.) 

14juni 1999 834 

3. - Personeelslid - Beroepsloopbaan 
- Loopbaanonderbreking - Werkloos
heid - Onderbrekingsuitkering - Recht 
- Voorwaarden - Woonplaats. 

Het personeelslid van het onderwijs of 
van een psycho-medisch-sociaal centrum, 
dat een loopbaanonderbrekingsuitkering 
geniet, mag zich naar het buitenland bege
ven op voorwaarde dat hij zijn woonplaats 
in Belgie behoudt, d.w.z. dat hij daar zijn 
hoofdverblijfplaats behoudt. (Art. 10, eer
ste lid, K.B. 12 aug. 1991; artt. 102 en 103. 
B.W.) 

22 november 1999 1474 

ONDERZOEKINSTRAFZAKEN 
1. - Onderzoekshandeling-Beslag

Verzoek tot opheffing - Weigering door de 
onderzoeksrechter-Hoger beroep -Arrest 

van de kamer van inbeschuldigingstelling 
- Verwerping - Cassatieberoep - Ont
vankelijkheid. 

Is niet ontvankelijk het cassatieberoep 
van de verdachte tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn 
hoger beroep tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter die zijn verzoek tot ophef
fing van onderzoekshandeling van inbe
slagnemingen had verworpen, ongegrond 
verklaart, nu dit arrest geen eindbeslis
sing is in de zin van artikel416, eerste lid, 
Sv. en geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid of met toepassing van 
de artikelen 135 en 235bis Sv., noch over 
het beginsel van aansprakelijkheid inzake 
burgerlijke rechtsvordering. (Art. 61qua
ter en 416 Sv.) 

16 februari 1999 202 

2. - Verzoek tot inzage van het dossier 
- Verbod van de onderzoeksrechter -
Hoger beroep -Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Verwerping -
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 

Is niet ontvankelijk het cassatieberoep 
van de verdachte tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn 
hoger beroep tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter, die zijn verzoek tot 
inzage van het strafdossier had verwor
pen, ongegrond verklaart, nu dit arrest 
geen eindbeslissing is in de zin van artikel 
416, eerste lid, Sv. en geen uitspraak doet 
over een geschil inzake bevoegdheid of 
met toepassing van de artikelen 135 en 
235bis Sv., noch over het beginsel van 
aanspra:kelijkheid inzake burgerlijke rechts
vordering. (Art. 61ter en 416 Sv.) 

16 februari 1999 202 

3. - Verzoek om bijkomende onderzoeks
handeling te verrichten- Onderzoeksrech
ter - Beschikking - Afwijzing - Hoger 
beroep - Verwerping- Cassatieberoep -
Ontvankelijkheid. 

Tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep 
ongegrond verklaart dat is ingesteld tegen 
de beschikking waarbij de onderzoeks
rechter het krachtens art. 61quinquies, 
§§ 1 en 2, Sv. ingediende verzoek tot het 
verrichten van bijkomende onderzoeks
handelingen afwijst, staat cassatieberoep 
eerst open na de eindbeslissing. (Artt. 
61quinquies en 416 Sv.) 

16 februari 1999 213 

4. - Fiscale misdrijven - Uitoefening 
van de strafvordering door openbaar minis
terie - Verzoek om advies van bevoegde 
gewestelijke directeur- Gerechtelijk onder
zoek - Gelijkaardige feiten - Gevolg. 
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De vraag van de procureur des Konings 
om advies van de bevoegde gewestelijke 
directeur wanneer hij vervolgingen wil 
instellen voor fiscale misdrijven en dat 
advies kunnen betrekking hebben, o.m. op 
een bepaald feit, alsmede op andere niet 
precieze maar gelijkaardige feiten waar
van het bepaalde feit het bestaan doet 
vermoeden; wanneer in het kader van het 
naar aanleiding van die vraag en het 
advies ingesteld gerechtelijk onderzoek 
gelijkaardige feiten aan het licht komen, 
moet de procureur des Konings niet opnieuw 
een advies vragen. (Artt. 350, § 3, W.I.B. 
1964 en 74, § 3, W.B.T.W., zoals het van 
toepassing was v66r de wet van 28 dec. 
1992.) 

23 februari 1999 264 

5. - Gerechtelijk onderzoek - Vorde
ring tot het instellen van een gerechtelijk 
onderzoek - Draagwijdte. 

De vordering tot het instellen van een 
gerechtelijk onderzoek, in voorkomend geval 
gelezen in context met de erbij gevoegde 
stukken, bepaalt van welk gepleegd feit of 
feiten de onderzoeksrechter wordt geadieerd; 
zulke vordering kan betrekking hebben 
o.m. op een wel bepaald feit en op andere 
niet precieze maar gelijkaardige feiten 
waarvan het bepaalde feit het bestaan 
doet vermoeden en in dit gev.al is het de 
taak van de onderzoeksrechter de bewij
zen van alle feiten in te zamelen. (Artt. 55, 
56 en 61 Sv.) 

23 februari 1999 263 

6. - Verzoek tot opheffing van een on
derzoekshandeling - Niet-inverdenking
gestelde - Veroordeling in de kosten -
Cassatieberoep- Geen betekening aan het 
openbaar ministerie - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een verzoeker tot opheffing van een 
onderzoekshandeling die geen inverden
kinggestelde is en die door het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling ver
oordeeld werd in de kosten van het vel·
zoek en van het hoger beroep indien de 
voorziening niet werd betekend aan het 
openbaar ministerie. (Artt. 61quater, §§ 1, 
2 en 5, en 418 Sv.) 

23 februari 1999 271 

7. - Van valsheid betichte stukken -
Artikelen 448 en 450 Wetboek van Straf
vordering - Niet-inachtneming - Straf 

De rechtsvormen, die door de artt. 448 
en 450 Sv. zijn voorgeschreven met betrek
king tot de van valsheid betichte stukken, 
zijn niet substantieel en niet op straffe 
van nietigheid voorgeschreven. 

17 maart 1999 393 

8. - Onderzoeksrechter- Aanhangig
making - Verslag in de raadkamer -
Gevolg. 

De zaak is niet meer bij de onderzoeks
rechter aanhangig, zodra hij ervan ver
slag heeft uitgebracht voor de raadkamer. 
(Art. 127, zevende lid, Sv.) 

24 maart 1999 431 

9. - Onderzoeksrechter - Stellen van 
een bijkomende daad van onderzoek -
Verzoek - Voorwaarden. 

Het aan de onderzoeksrechter gerichte 
verzoek om een bijkomende daad van onder
zoek kan alleen tijdens het onderzoek en 
v66r het einde ervan worden gedaan. (Art. 
61quinquies en 127, vierde lid, Sv.) 

24 maart 1999 431 

10. - Beschikking tot verwijzing- Ho
ger beroep -Kamer van inbeschuldiging
stelling - Bevoegdheid. 

Uit de context van de artt. 135 en 416 
Sv., zoals zij gewijzigd werden bij wet 12 
maart 1998, in werking getreden op 2 
oktober 1998, volgt dat omniddellijk cassatie
beroep slechts openstaat tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
dat beslist over het hoger beroep van de 
verdachte tegen de verwijzingsbeschikking 
van de raadkamer, voor zover deze ver
wijzigingsbeschikking genomen werd onder 
de werking van het nieuwe artikel 135, § 
2, Sv. (Artt. 135 en 416 Sv.) 

30 maart 1999 458 

11. - Vordering van het openbaar minis
terie - Vorm. 

De vordering tot het instellen van een 
gerechtelijk onderzoek moet op geschrift 
zijn gesteld, gedagtekend en ondertekend 
zijn door een magistraat van het O.M.; de 
identiteit van de ondertekenaar kan blij
ken zowel uit de rechtsvordering zelfinge
volge de vermelding van de naam van de 
ondertekenaar of uit de lezing van diens 
handtekening, als uit andere stukken van 
de rechtspleging, omdat inzonderheid ze 
een niet betwiste gelijkaardige handteke
ning of de vermelding van de onderteke
naar bevatten. (Art. 61 Sv.) 

6 april 1999 469 

12. - Geheimhouding van het onder
zoek- Schending van het geheim- Gevolg. 

Het geheim van het vooronderzoek is 
geen algemeen rechtsbeginsel. Een mis
kenning van dat geheim kan aileen invloed 
hebben op stra:fvervolgingen, als deze gegrond 
zijn op die miskenning of als de verza
melde bewijzen daarna op die schending 
zijn gegrond. 

28 april 1999 570 
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13. - Gerechtelijke fouillering- Voor
waarden. 

De politie vermag tot gerechtelijke fouil
lering over te gaan wanneer er aanwijzin
gen bestaan dat de verdachte overtuigings
stukken of bewijsmateriaal in verband 
met een misdaad of wanbedrijf bij zich 
draagt; deze regel houdt niet in dat de 
gerechtelijke fouillering noodzakelijk tot 
een positief resultaat moet leiden. (Art. 
28, § 2, wet van 5 aug. 1992 op het 
politieambt.) 

11 mei 1999 654 

14. - verzoek tot verrichten van bijko
mende onderzoekshandelingen - Kamer 
van inbeschuldigingstelling- Geen onder
zoek van regelmatigheid van straf
onderzoek of strafvordering - Cassatie
beroep - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, 
ingesteld voor de eindbeslissing, tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldiging
stelling dat de regelmatigheid onderzoekt 
van een verzoek strekkende tot het ver
richten van bijkomende onderzoeks
handelingen, zonder dat terzelfder tijd de 
regelmatigheid van het strafonderzoek of 
van de strafVordering wordt onderzocht. 
(Artt. 61quinquies en 416 Sv.) 

11 mei 1999 654 

15. - Processen-verbaal - Verplich
ting voor een onderzoeker om een proces
verbaal op te maken. 

Belgische onderzoekers, die aileen bij
stand verlenen aan de buitenlandse over
heden bij een verhoor, zonder het zelf af te 
nemen, zijn niet verplicht om in de processen
verbaal melding te maken van die verkla
ringen, die geen verband houden met de 
misdrijven waarvan de onderzoeksrechter 
had kennisgenomen en die voor de Belgische 
overheden niet strafbaar zijn. (Art. 29 Sv.) 

23juni 1999 941 

16. - Opsporen van telefonische mede
delingen - Opsporing in het verleden -
Tijdvak Zanger dan twee maanden. 

De onderzoeksrechter die een maatre
gel tot opsporing van in het verleden gevoerde 
telefonische gesprekken beveelt, is niet 
gehouden zulks te doen bij wege van ver
schillende beschikkingen, ook al heeft de 
opsporing betrekking op een tijdvak van 
langer dan twee maanden. (Art. 88bis Sv.) 

23juni 1999 941 

17. - Opsporingsonderzoek - Politie
diensten - Autonomie - Voorwaarden -
Procureur des Konings - Richtlijn. 

De regel dat het opsporingsonderzoek 
gevoerd wordt onder de leiding en het ge-

zag van de bevoegde procureur des Konings 
belet niet dat de politiediensten, die, bij 
het vervullen van hun opdrachten van 
bestuurlijke politie stoten op aanwijzin
gen van het plegen van een misdrijf, in 
het kader van hun algemene opdracht van 
gerechtelijke politie autonoom kunnen optre
den teneinde dit misdrijf op te sporen, de 
bewijzen ervan te verzamelen, de daders 
ervan te vatten, aan te houden en ter 
beschikking te stellen van de bevoegde 
overheid, op de wijze en in de vormen 
bepaald door de wet, op voorwaarde dat zij 
de procureur des Konings inlichten over 
de gevoerde opsporingen binnen de ter
mijn en op de wijze die deze bij richtlijn 
vaststelt. (Artt. 28bis, § 1, tweede lid, en 
28ter, § 3, Sv., 14 en 15 wet 5 augustus 
1992.) 

27 juli 1999 1008 

18. - Regeling van de rechtspleging
Raadkamer - Dossier neergelegd ter grif
fie - Waarschuwing - Regelmatigheid. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
van het hofvan beroep die vaststelt dat de 
verdachte woon- noch verblijfplaats in Bel
gie had en dat de verdachte de onderzoeks
rechter erop gewezen had dat zijn adres in 
het buitenland niet zijn verblijfplaats maar 
wel zijn woonplaats was, en dienvolgens 
oordeelt dat de in art. 127, zesde lid, Sv. 
bedoelde waarschuwing bij ter post aan
getekende brief op voornoemd adres regel
matig aan de verdachte ter kennis is gebracht, 
verantwoordt zijn beslissing naar recht. 
(Art. 127, zesde lid, Sv.) 

29 september 1999 1188 

19. - Regeling van de rechtspleging
Raadkamer- Dossier neergelegd ter grif
fie - Termijn - Recht van verdediging. 

Aangezien de verdachte reeds over drie 
dagen beschikte om kennis te nemen van 
het dossier en om, met toepassing van art. 
127, derde tot vijfde lid, Sv., te verzoeken 
om aanvullende daden van onderzoek te 
verrichten, en aangezien hij over meer 
dan een maand beschikte om van het 
dossier kennis te nemen alvorens voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling te ver
schijnen, kan uit het feit aileen dat het 
dossier hem, met toepassing van art. 127, 
zesde lid, van voornoemd wetboek, pas 
drie dagen v66r de terechtzitting van de 
raadkamer ter beschikking is gesteld, nu 
een medeverdachte zich in voorlopige hech
tenis bevond, geen miskenning van zijn 
recht van verdediging worden afgeleid. 

29 september 1999 1188 

20. - Verzoek tot inzage van het dos
sier - verbod van de onderzoeksrechter -
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Hoger beroep -Arrest van de hamer van 
inbeschuldigingstelling - Verwerping -
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep dat ingesteld wordt 
tegen het arrest van de kamer van 

/fubeschuldigingstelling, waarbij het hoger 
beroep tegen de beschikking van de onder
zoeksrechter, die een aanvraag tot inzage 
van het dossier verwerpt, ongegrond wordt 
verklaard, is niet ontvankelijk aangezien 
dat arrest geen eindbeslissing is in de zin 
van art. 416, eerste lid, Sv., geen uit
spraak doet over een geschil inzake bevoegd
heid, geen uitspraak doet met toepassing 
van de artt. 135 en 235bis van dat wet
hoek en evenmin uitspraak doet over het 
aansprakelijkheidsbeginsel. (Artt. 6lter en 
416 Sv.) 

13 oktober 1999 1260 

21. - Burgerlijke partij die niet woont 
in gerechtelijk arrondissement waar het 
onderzoek wordt gedaan - Verplichting 
aldaar woonplaats te kiezen - Termijn 
van hager beroep tegen beschikking raad
kamer - Gevolgen. 

Gegrond is het middel gericht tegen de 
beslissing van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, in zoverre wordt geoordeeld 
dat de termijn van 24 uren vanaf de 
beschikking van de raadkamer om hoger 
beroep aan te tekenen voor de burgerlijke 
partij die niet woont en geen woonplaats 
heeft gekozen in het gerechtelijk arrondis
sement waar het onderzoek wordt gedaan, 
niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 
Gw. en dat het hoger beroep (verzet) inge
steld door de burgerlijke partij buiten voor
noemde termijn van 24 uren tegen de beschik
king van de raadkamer waarbij de buiten
vervolgingstelling wordt bevolen, laat
tijdig is. (Art. 68 (oud) en 135 (oud) Sv.) 

26 oktober 1999 1340 

22. - Huiszoeking - Inbeslagneming 
- Opgenomen cassette - Wettigheid. 

In het kader van een strafrechtelijk 
onderzoek mag er, tijdens een regelmatig 
verrichte huiszoeking, een opgenomen cas
sette van een antwoordapparaat in beslag 
genomen worden. (Artt. 87 en 88 Sv.) 

27 oktober 1999 1346 

23. - Telefoontap - Begrip. 
De kennisneming ofinbeslagneming van 

de opnamen van communicatie en telecom
municatie, na de overbrenging ervan, valt 
niet binnen het toepassingsgebied van de 
wetgeving betre:ffende het afluisteren, kennis
nemen en opnemen van prive-communicatie 
en -telecommunicatie, tijdens de overbren
ging ervan. (Artt. 90ter tot 90decies Sv.) 

27 oktober 1999 1346 

24. - Daad van onderzoek - Beslag 
- Verzoek tot opheffing - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Verwerping -
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep dat de verdachte 
instelt tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij een ver
zoek tot ophe:ffing van het beslag wordt 
verworpen, is niet ontvankelijk, aange
zien dat arrest geen eindbeslissing is in de 
zin van art. 416, eerste lid, Sv., en noch 
over een geschil inzake bevoegdheid, noch 
met toepassing van de artt. 135 en 235bis 
van voornoemd wetboek uitspraak doet. 
(Art. 61quater en 416 Sv.) 

17 november 1999 1450 

25. - Daden van onderzoek - Regel
matigheid -Kamer van inbeschuldiging
stelling - Toezicht. 

Als een van de partijen de kamer van 
inbeschuldigingstelling op regelmatige wijze 
heeft ·gevorderd de regelmatigheid van 
een daad van onderzoek na te gaan, is die 
kamer verplicht voornoemd toezicht te 
verrichten. (Art. 235bis, §§ 1 en 2, Sv.) 

24 november 1999 1493 

26. - Geheim van het onderzoek-Mis
kenning - Gevolg. 

Het geheim van het vooronderzoek is 
geen algemeen rechtsbeginsel. Een scherr
ding van dat geheim kan alleen invloed 
hebben op strafvervolgingen, als deze op 
die schending gegrond zijn of als de ver
zamelde bewijzen naderhand op die scherr
ding zijn gegrond. 

1 december 1999 1535 

27. - Natuurbehoud-Bevoegdeagen
ten - Hulp van een derde - Wettigheid. 

Het is de bevoegde agenten, die een 
proces-verbaal opmaken wegens scherr
ding van de wet van 12 juli 1973 op het 
natuurbehoud, niet verboden om bij de 
uitoefening van hun ambt de hulp van een 
derde in te roepen. (Art. 15 Gw.; artt. 47 
en 59 wet 12 juli 1973.) 

1 december 1999 1535 

28. - Bewijsmiddel- Onwettigheid
Gevolg. 

De onwettigheid van een bewijsmiddel 
tast slechts dan het recht van verdediging 
en op een eerlijk proces onherstelbaar 
aan, wanneer alle onderzoeksdaden door 
hun verstrengeling met het onwettige bewijs 
met dezelfde onwettigheid zijn behept en 
zowel het gerechtelijk onderzoek als de 
strafvordering bijgevolg geheel erop steu
nen en heeft niet noodzakelijk voor gevolg 
dat alle latere onderzoeksdaden daardoor 
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nietig zijn; het staat de kamer van inbe
schuldigingstelling, die, uitspraak doende 
met toepassingvan de artikelen 136, 136bis 
en 235bis Wetboek van Strafvordering, de 
onwettigheid van bepaalde bewijzen vast
stelt, in feite, mitsdien onaantastbaar te 
oordelen of en in welke mate deze onwet
tige bewijzen wel dan niet aan de oor
sprong liggen van de andere onderzoeks
daden of ermee zodanig verstrengeld zijn 
dat zij ermee een geheel uitmaken zodat 
het recht van verdediging en op een eer
lijk proces onherstelbaar is aangetast. (Artt. 
6, lid 1, E.V.R.M.; 136, 136bis en 235bis 
Sv.) 

14 december 1999 1614 

29. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Bewijsmiddel- Onwettigheid- Gevolg. 

Wanneer de kamer van inbeschuldiging
stelling oordeelt dat de andere bewijs
middelen niet voortvloeien uit de onwettig 
bevonden bewijzen en ermee niet verstren
geld zijn, houdt zulks geen miskenning 
van het recht van verdediging in en sluit 
zulks de mogelijkheid van een eerlijk pro
ces voor de vonnisrechter niet uit, gezien, 
eensdeels, deze andere bewijsmiddelen later 
door de vonnisrechter aan de tegenspraak 
zullen onderworpen worden en deze hun 
bewijswaarde zal beoordelen, anderdeels, 
deze rechter geen kennis zal hebben van 
de door de kamer van inbeschuldigingstelling 
onwettig bevonden bewijzen, die, met toe
passing van artikel 235bis, § 6, Wetboek 
van Strafvordering, nietig worden ver
klaard en uit het strafdossier worden ver
wijderd. (Artt. 6, lid 1, E.V.R.M.; 235bis, § 
6, Sv.) 

14 december 1999 1614 

30. - Vooronderzoek Advocaat -
Recht op bijstand - Draagwijdte. 

Het recht van eenieder zich, bij het 
bepalen van de gegrondheid van een tegen 
hem ingestelde strafvordering, te ver
staan met een door hemzelf gekozen raads
man, de bijstand te hebben van een raadsman 
naar eigen keuze en rechtsbijstand toege
wezen te krijgen, indien het belang van de 
rechtspraak dit eist, bepaald bij artikel 
14, lid 3, bend, I.V.B.P.R. en het recht van 
eenieder zichzelf te verdedigen of de bij
stand te hebben van een raadsman naar 
zijn keuze of, indien hij niet over vol
doende middelen beschikt, om een raads
man te bekostigen, kosteloos door een 
toegevoegd advocaat te kunnen worden 
bijgestaan, bepaald bij artikel 6, lid 3, c, 
E.V.R.M., zijn van toepassingvoor de rech
ter die moet oordelen over de gegrondheid 

van die strafvordering. Het middel dat 
ervan uitgaat dat deze bepalingen even
eens van toepassing zijn wanneer een 
persoon tijdens een vooronderzoek wordt 
verhoord, faalt naar recht. (Artt. 6, lid 3, c, 
E.V.R.M.; 14, lid 3, b en d, I.V.B.P.R.) 

14 december 1999 1614 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
1. - Kamer van inbeschuldigingstelling 

- Internering van de voorlopig gehechte 
verdachte - Cassatieberoep - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Bevoegd
heid. 

Vanafhet cassatieberoep tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij de internering van een voorlopig 
gehechte verdachte bevolen wordt, tot het 
arrest dat over dat beroep uitspraak doet, 
kan de voorlopige invrijheidsteiling op ver
zoek worden toegestaan door de kamer 
van inbeschuldigingstelling. (Art. 27, § 1, 
5°, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

6 januari 1999 6 

2. - Beschikking van de raadkamer
Hoger beroep van de verdachte - Ontvan
kelijkheid - Voorwaarden. 

Het hoger beroep van de verdachte tegen 
een beschikking van de raadkamer, dat 
gegrond is op de in art. 131, § 1, Sv. 
bedoelde onregelmatigheden, verzuimen 
of gronden van nietigheden of op gronden 
van niet-ontvankelijkheid of van verval 
van de strafvordering, die reeds tijdens 
het debat voor de raadkamer bestonden, 
is aileen ontvankelijk als het middel bij 
schriftelijke conclusie voor de raadkamer 
is aangevoerd. (Artt. 131, § 1, en 135, § 1, 
Sv.) 

13 januari 1999 47 

3. - Raadkamer - Beschikking van 
buitenvervolgingstelling - Hoger beroep 
van het openbaar ministerie - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Verwijzingsar
rest- Cassatieberoep van de verdachte -
Ontvankelijkheid. 

Voor onmiddeilijk cassatieberoep is vat
baar het arrest dat op het hoger beroep 
van het openbaar ministerie is gewezen 
tegen een beschikkingvan buitenvervolging
stelling; de voorwaarde dat het arrest 
uitspraak doet over een onregelmatig
heid, een verzuim of een grond tot nietig
heid geldt aileen als het arrest gewezen is 
op het hoger beroep van de verdachte. 
(lmpliciet.) (Art. 135, § 1, Sv.) 

20 januari 1999 69 

4. - Raadkamer - Verwijzings
beschikking- Hoger beroep- Kamer van 
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inbeschuldigingstelling - Ontvankelijk
heid- Regelmatigheid van de onderzoeks
procedure-Ambtshalve onderzoek-Begrip. 

Het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling is geen eindbeslissing en 
doet geen uitspraak over een geschil inzake 
bevoegdheid of met toepassing van de 
artt. 135 en 235bis Sv., wanneer de kamer, 
met toepassing van de wetgeving die van 
kracht was op het ogenblik dat de beschik
king tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank werd gewezen, het hager beroep 
van de beklaagde tegen die beschikking 
niet ontvankelijk verklaart en, zonder ge
bruik te maken van haar nieuwe bevoegd
heden, zich niet ambtshalve uitspreekt 
over de regelmatigheid van de rechtsple
ging. (Artt. 416, 135, 146 en 235bis Sv.) 

10 februari 1999 182 

5. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Voorlopige hechtenis - Handhaving -
Feit dat op zich geen bevel tot aanhouding 
verantwoordt - Conclusie over dat feit -
Bevel tot aanhouding - Bevestiging -
Motivering. 

De kamer van inbeschuldigingstelling, 
die uitspraak doet over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, hoeft niet te 
antwoorden op een conclusie die betrek
king heeft op een feit dat op zichzelf geen 
bevel tot aanhouding verantwoordt, aan
gezien zij geen verband houdt met de 
enige aanwijzingen van schuld, op grand 
waarvan de wet de voorlopige hechtenis 
toestaat. 

17 februari 1999 214 

6. - Verwijzingsbeschikking Niet-
inverdenkinggestelde - Onmiddellijk cas
satieberoep - Toepassingsgebied- Nieuwe 
wet - Werking in de tijd. 

Onmiddellijk cassatieberoep staat thans 
slechts open tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat beslist over 
het hager beroep van een inverdenking
gestelde tegen een verwijzingsbeschikking 
naar het vonnisgerecht van de raadka
mer, voor zover deze verwijzingsbe
schikldng werd genomen onder de werking 
van het nieuwe artikel135, § 2, Sv. (Artt. 
135, § 2, en 416, tweede lid, Sv., zoals 
vervangen bij de wet van 12 maart 1998.) 

23 februari 1999 269 

7. - Voorlopige hechtenis- Handha
ving - Ernstige aanwijzingen van schuld 
- Getuigenis - Beoordeling. 

Noch art. 5.4 E.V.R.M., noch art. 56, § 1, 
tweede lid, Sv., verplichten het onderzoeks
gerecht ertoe om, wanneer het, bij de 
uitspraak over de handhaving van de voor
lopige hechtenis, nagaat of er ernstige 

aanwijzingen van schuld blijven bestaan, 
elk getuigenis dat afgenomen is in ruil 
voor de invrijheidstelling van de getuige, 
uit het debat te weren. (Art. 5.4 E.V.R.M.; 
art. 56, § 1, Sv.) 

24 februari 1999 277 

8. - Regeling van tle rechtspleging -
Tegensprekelijk debat. 

De beslissing waarbij de beklaagde naar 
de correctionele rechtbank verwezen wordt 
zonder hem op de terechtzitting te hebben 
opgeroepen om aldaar gehoord te worden, 
miskent het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging. (Artt. 127 en 135, § 
3, Sv.) 

24 februari 1999 278 

9. - Vreemdelingen - Maatregel van 
vrijheidsberoving- Kamer van inbeschuldi
gingstelling - Bericht aan raadsman -
Gevolg. 

Het recht van verdediging van de vreem
deling wordt niet geschonden, wanneer 
zijn raadsman bij aangetekende brief van 
de griffier bericht heeft gekregen dat hij 
het dossier kan raadplegen op de griffie 
van het hofvan beroep gedurende de twee 
werkdagen die aan de terechtzitting van 
de kamer van inbeschuldigingstelling voor
afgaan, zelfs als dat vormvereiste voor de 
raadkamer niet is nageleefd. (Art. 72, 
zesde lid, Vreemdelingenwet; algemeen 
beginsel van het recht van verdediging.) 

24 maart 1999 433 

10. - Beslissingen- Motivering --Art. 
149 Gw. 1994. 

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op 
beslissingen van onderzoeksgerechten. 

14 april 1999 493 

11. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Ontvankelijkheid van de strafvordering 
- Bevoegdheid. 

Zelfs indien de kamm· van inbeschul
digingstelling kennisneemt van een hager 
beroep dat aileen betrekking heeft op de 
voorlopige hechtenis, doet zij ambtshalve 
uitspraak over elke grand van niet
ontvankelijkheid van de strafvordering. 

14 april1999 493 

12. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Beslissing over de onregelmatigheid of 
het verval van de strafvordering- Draag
wijdte. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat uitspraak doet over een 
grand van niet-ontvankelijkheid van de 
strafvordering, belet dat hetzelfde middel 
opnieuw voor de feitenrechter wordt aan
gevoerd, maar is tevens bindend voor het 
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rechtscoilege dat het arrest gewezen heeft. 
(Art. 235bis Sv.) 

14 april 1999 493 

13. - Verwijzing naar het vonnis
gerecht - Bevoegdheden van het vonnis
gerecht - Grenzen. 

De vonnisgerechten kunnen niet oorde
len over de beslissingen van de onderzoeks
gerechten. De beslissingen van de kamer 
van inbeschuldigingstelling kunnen aileen 
door het Hof van Cassatie vernietigd wor
den. 

28 april 1999 570 

14. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Verzoek om bijkomende onderzoeks
maatregel - Opportuniteit - Feitelijke 
beoordeling. 

De onderzoeksgerechten die uitspraak 
doen over een vordering tot verwijzing 
van een verdachte naar het vonnis
gerecht, beoordelen op onaantastbare wijze 
in feite of het opportuun is om een aan
vullend onderzoek in te steilen ofte wach
ten op de resultaten van een onderzoek, 
door de nuttigheid ervan in aanmerking 
te nemen. 

28 april 1999 584 

15. - Kamer van inbeschuldiging
telling - Rechtspleging bedoeld in artikel 
135 Sv.- Partijen in openbare terechtzit
ting gehoord - Beslissing uitgesproken 
met gesloten deuren. 

Art. 135, § 3, Sv. staat de openbaarheid 
van het debat voor de kamer van inbe
schuldigingstelling aileen toe m.b.t. het 
verhoor van de procureur-generaal, van 
de burgerlijke partij en van qe verdachte, 
maar niet m.b.t. het daarna te wijzen 
arrest, dat, op straffe van nietigheid, met 
gesloten deuren moet worden uitgespro
ken. (Art. 135, § 3, laatste lid, Sv.) 

28 april 1999 584 

16. - Verzoek tot verrichten van bijko
mende onderzoekshandelingen - Kamer 
van inbeschuldigingstelling- Geen onder
zoek van regelmatigheid van straf
onderzoek of strafvordering- Cassatieberoep 
- Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, 
ingesteld voor de eindbeslissing, tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldiging
stelling dat de regelmatigheid onderzoekt 
van een verzoek strekkende tot het ver
richten van bijkomende onderzoeks
handelingen, zonder dat terzelfder tijd de 
regelmatigheid van het strafonderzoek of 
van de strafVordering wordt onderzocht. 
(Artt. 61quinquies en 416 Sv.) 

11 mei 1999 654 

17. - Regeling van de rechtspleging
Motivering. 

Artikel 149 Grondwet is niet toepasse
lijk op de kamer van inbeschuldigingstelling 
die de rechtspleging regelt. 

25 mei 1999 719 

18. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Regeling van de rechtspleging - Ver
wijzing - Geen voeging van het admini
stratief dossier van de Bijzondere Belas
tinginspectie - Gevolg. 

De verwijzing naar de correctionele recht
bank zonder voeging van het administra
tief dossier van de Bijzondere Belasting
inspectie laat de bevoegdheid van deze 
rechtbank om te oordelen over het eerlijk 
karakter van het proces in zijn geheel en 
bijaldien ook het recht van verdediging 
onverkort. (Art. 130 Sv.) 

25 mei 1999 719 

19. - Benelux-Uitleveringsverdrag, arti
kel 20 - Overdracht van in beslag gena
men voorwerpen - Rechten van derden -
Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht
Beperking. 

Ret onderzoeksgerecht dat overeenkom
stig de bepalingen van de art. 11 Uitleverings
wet en 20.2 Benelux-Uitleveringsverdrag 
aileen gelast is om de overdracht van in 
beslag genomen voorwerpen aan de vreemde 
autoriteit goed te keuren, vermag, bij het 
onderzoek of de rechten van derden wor
den benadeeld, deze overdracht aileen te 
weigeren wanneer derden-houders of andere 
rechthebbenden aantonen dat zij er belang 
bij hebben dat deze voorwerpen binnen 's 
lands grenzen worden bewaard. (Artt. 11 
Uitleveringswet, 20.2 en 24.2 Benelux
Uitleveringsverdrag.) 

1 juni 1999 750 

20. - Regeling van de procedure -
Kamer van inbeschuldigingstelling- Con
clusie - Burgerlijke partij - Aanvullend 
onderzoek - Weigering - Motivering. 

De kamer van inbeschuldigingsteiling 
die uitspraak moet doen over de regeling 
van de procedure, moet een verzoek van 
de burgerlijke partij om een aanvullend 
onderzoek te bevelen, beantwoorden. 
(Enig art., § XV, wet 25 okt. 1919 en art. 
223 Sv.) 

8 juni 1999 790 

21. - Raadkamer- Regeling van de 
rechtspleging- Bericht om te verschijnen 
- Kennisgeving aan de verdachte - Ver
taling - Voorwaarden. 

De aan de beklaagde gedane toezending 
per faxpost of bij aangetekende brief van 
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het bericht om voor de raadkamer te ver
schijnen voor de regeling van de rechts
pleging is een mededeling die op verzoek 
van de griffier via de post geschiedt en 
moet bijgevolg worden beschouwd als de 
kennisgeving van een akte van rechtsple
ging in de zin van art. 38 Taalwet Gerechts
zaken; dat bericht moet derhalve, op straffe 
van nietigheid, vergezeld gaan van een 
vertaling, wanneer het gesteld is in de 
taal van een ander taalgebied dan dat 
waar het ter kennis moet worden gebracht. 
(Artt. 38 en 40 Taalwet Gerechtszaken; 
art. 127, zesde lid, Sv.; art. 32, 2°, Ger.W.) 

9 juni 1999 802 

22. - Voorlopige hechtenis- Gezag van 
gewijsde. 

De beslissingen van de onderzoeks
gerechten die inzake voorlopige hechtenis 
uitspraak doen, kunnen geen gezag van 
gewijsde verwerven. 

29 september 1999 1190 

23. - Regeling van de rechtspleging
Motivering. 

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op 
de beslissingen van de onderzoeks
gerechten die de rechtspleging regelen. 
(Art. 149 Gw.) 

6 oktober 1999 1227 

24. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Voorlopige hechtenis - Hoger beroep 
van de verdachte - Opdracht- Bevoegd
heden- Grenzen- Wettigheid van eer
dere arresten - Toetsing. 

Het staat a an de kamer van inbeschuldi
gingstelling om, op het hoger beroep van 
de verdachte inzake voorlopige hechtenis, 
niet alleen de wettigheid van de beroepen 
beschikking, maar tevens het bestaan van 
ernstige aanwijzingen van schuld op het 
ogenblik van de uitspraak na te gaan, om 
te beoordelen ofhet volstrekt noodzakelijk 
is om, gelet op de toestand op het ogenblik 
van haar uitspraak, de voorlopige hechte
nis te handhaven en, zo nodig, het bij art. 
235 Sv. ingestelde onderzoek te verrich
ten; geen enkele wetsbepaling verplicht 
het appelgerecht dat uitspraak doet inzake 
voorlopige hechtenis om daarenboven na 
te gaan of de eerdere arresten die het in 
dezelfde zaak gewezen heeft, conform de 
wet waren. 

6 oktober 1999 1229 

25. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Beuoegdheid - Na veroordeling uitge
sproken onmiddellijke aanhouding- Invrij
heidstelling - Invrijheidstelling onder 
voorwaarden. 

Uit de context van de artikelen 27, §§ 2 
en 3, 33, § 2, en 35, §§ 1, 2 en 5, Wet 
Voorlopige Hechtenis volgt dat, in geval 
van invrijheidstelling na onmiddellijke 
aanhouding, voorwaarden kunnen wor
den opgelegd. 

13 oktober 1999 1251 

26. - Burgerlijke partij die niet woont 
in gerechtelijk arrondissement waar het 
onderzoek wordt gedaan - Verplichting 
aldaar woonplaats te kiezen - Termijn 
van hager beroep tegen beschikking raad
kamer - Gevolgen. 

Gegrond is het middel gericht tegen de 
beslissing van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, in zoverre wordt geoordeeld 
dat de termijn van 24 uren vanaf de 
beschikking van de raadkamer om hoger 
beroep aan te tekenen voor de burgerlijke 
partij die niet woont en geen woonplaats 
heeft gekozen in het gerechtelijk arrondis
sement waar het onderzoek wordt gedaan, 
niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 
Gw. en dat het hoger beroep (verzet) inge
steld door de burgerlijke partij buiten 
voornoemde termijn van 24 uren tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de 
buitenvervolgingstelling wordt bevolen, 
laattijdig is. (Art. 68 (oud) en 135 (oud) 
Sv.) 

26 oktober 1999 1340 

27. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Daden van onderzoek - Regelmatig
heid - Toezicht. 

Als een van de partijen de kamer van 
inbeschuldigingstelling op regelmatige wijze 
heeft gevorderd de regelmatigheid van 
een daad van onderzoek na te gaan, is die 
kamer verplicht voornoemd toezicht te 
verrichten. (Art. 235bis, §§ 1 en 2, Sv.) 

24 november 1999 1493 

28. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Bewijsmiddel- Onwettigheid- Onaan
tastbare beoordeling - Toepassing. 

De onwettigheid van een bewijsmiddel 
tast slechts dan het recht van verdediging 
en op een eerlijk proces onherstelbaar 
aan, wanneer alle onderzoeksdaden door 
hun verstrengeling met het onwettige bewijs 
met dezelfde onwettigheid zijn behept en 
zowel het gerechtelijk onderzoek als de 
strafVordering bijgevolg geheel erop steu
nen en heeft niet noodzakelijk voor gevolg 
dat alle latere onderzoeksdaden daardoor 
nietig zijn; het staat de kamer van inbe
schuldigingstelling, die, uitspraak doende 
met toepassing van de artikelen 136, 136bis 
en 235bis Wetboek van StrafVordering, de 
onwettigheid van bepaalde bewijzen vast
stelt, in feite, mitsdien onaantastbaar te 
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oordelen of en in welke mate deze onwet
tige bewijzen wel dan niet aan de oor
sprong liggen van de andere onderzoeks
daden of ermee zodanig verstrengeld zijn 
dat zij ermee een geheel uitmaken zodat 
het recht van verdediging en op een eer
lijk proces onherstelbaar is aangetast. (Artt. 
6, lid 1, E.V:R.M.; 136, 136bis en 235bis 
Sv.) 

14 december 1999 1614 

29. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Bewijsmiddel- Onwettigheid- Gevolg. 

Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling oordeelt dat de andere bewijs
middelen niet voortvloeien uit de onwettig 
bevonden bewijzen en ermee niet verstren
geld zijn, houdt zulks geen miskenning 
van het recht van verdediging in en sluit 
zulks de mogelijkheid van een eerlijk pro
ces voor de vonnisrechter niet uit, gezien, 
eensdeels, deze andere bewijsmiddelen later 
door de vonnisrechter aan de tegenspraak 
zullen onderworpen worden en deze hun 
bewijswaarde zal beoordelen, anderdeels, 
deze rechter geen kennis zal hebben van 
de door de kamer van inbeschuldigingstelling 
onwettig bevonden bewijzen, die, met toe
passing van artikel 235bis, § 6, Wetboek 
van Strafvordering, nietig worden ver
klaard en uit het strafdossier worden ver
wijderd. (Artt. 6, lid 1, E.V:R.M.; 235bis, 
§ 6, Sv.) 

14 december 1999 1614 

30. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Regelmatigheid van de rechtspleging
Zuivering van de rechtspleging - Verwij
dering nietige stukken - Gevolg. 

De regel dat, overeenkomstig artikel 
235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, 
de door de kamer van inbeschuldigingstelling 
nietig verklaarde stukken van de rechts
pleging uit het dossier worden verwijderd 
en neergelegd ter griffie van de rechtbank 
van eerste aanleg na het verstrijken van 
het cassatieberoep, houdt niet in dat de 
kennis die de onderzoeksrechter en de 
onderzoekers hebben van deze nietige stuk
ken, hun verwijdering van het gerechte
lijk onderzoek vereist. (Art. 235bis, § 6, 
Sv.) 

14 december 1999 1614 

ONDERZOEKSRECHTER 
1. - lnvrijheidstelling onder voorwaar

den - Opheffing, wijziging of verlenging 
van de voorwaarden - Verhoor van de 
verdachte - Verplichting. 

De onderzoeksrechter die de verdachte 
tijdens het gerechtelijk onderzoek voor-

waardelijk in vrijheid gesteld heeft, is 
krachtens de Wet Voorlopige Hechtenis 
niet verplicht om de verdachte opnieuw te 
horen alvorens de reeds opgelegde voor
waarden geheel of gedeeltelijk op te hef
fen, te wijzigen of te verlengen. 

17 februari 1999 216 

2. - Vordering tot het instellen van een 
gerechtelijk onderzoek - Draagwijdte. 

De vordering tot het instellen van een 
gerechtelijk onderzoek, in voorkomend geval 
gelezen in context met de erbij gevoegde 
stukken, bepaalt van welk gepleegd feit of 
feiten de onderzoeksrechter wordt geadieerd; 
zulke vordering kan betrekking hebben 
o.m. op een wel bepaald feit en op andere 
niet precieze maar gelijkaardige feiten 
waarvan het bepaalde feit het bestaan 
doet vermoeden en in dit geval is het de 
taak van de onderzoeksrechter de bewij
zen van alle feiten in te zamelen. (Artt. 55, 
56 en 61 Sv.) 

23 februari 1999 263 

3. - Aanhangigmaking - Verslag in 
de raadkamer - Gevolg. 

De zaak is niet meer bij de onderzoeks
rechter aanhangig, zodra hij ervan ver
slag heeft uitgebracht voor de raadkamer. 
(Art. 127, zevende lid, Sv.) 

24 maart 1999 431 

4. - Bevoegdheid - Geschil inzake de 
aanhangigmaking bij de onderzoeksrech
ter. 

Een geschil betreffende de aanhangig
makingvan de zaak bij de onderzoeksrech
ter en de ontvankelijkheid van het aan 
voornoemde rechter gerichte verzoek om 
een bijkomende daad van onderzoek is 
geen geschil inzake bevoegdheid in de zin 
van art. 416, tweede lid, Sv. (Artt. 61quinquies 
en 127, vierde lid, Sv.) 

24 maart 1999 431 

5. - Rechtsmacht. 
Treedt niet buiten zijn saisine de onder

zoeksrechter die, gevat met een gerechte
lijk onderzoek naar inbreuken op de wet
geving betreffende verdovende middelen, 
deskundigen aanstelt om inbeslaggenomen 
stoffen te doen onderzoeken ten einde 
deze te identificeren en de eigenschappen 
ervan te beschrijven, om aldus uitsluitsel 
te krijgen over de aard ervan. 

19 oktober 1999 1301 

6. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Regelmatigheid van de rechtspleging
Zuivering van de rechtspleging - Verwij
dering nietige stukken - Gevolg. 

De regel dat, overeenkomstig artikel 
235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, 
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de door de kamer van inbeschuldigingstelling 
nietig verklaarde stukken van de rechts
pleging uit het dossier worden verwijderd 
en neergelegd ter griffie van de rechtbank 
van eerste aanleg na het verstrijken van 
het cassatieberoep, houdt niet in dat de 
kennis die de onderzoeksrechter en de 
onderzoekers hebben van deze nietige stuk
ken, hun verwijdering van het gerechte
lijk onderzoek vereist. (Art. 235bis, § 6, 
Sv.) 

14 december 1999 1614 

ONSPLITSBAARHEID (GESCIDL) 

Burgerlijke zaken- Aanstelling deskun
dige - Vordering tegen de verzekeraar -
Niet tegen een mede-verzekeraar- Onsplits
baarheid. 

Niet onplitsbaar in de zin van artikel31 
Gerechtelijk Wetboek is het geschil dat 
betrekking heeft op de vordering van een 
partij tot aanstelling van een deskundige, 
vordering die uitsluitend gericht is tegen 
een verzekeraar en niet tegen de mede
verzekeraar. (Art. 31 Ger.W.) 

21 januari 1999 69 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE 
1. - Spoedprocedure - Deskundigen

onderzoek - Aanstelling van een nieuwe 
deskundige - Voorwaarden. 

De rechter die, in het raam van een 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden inzake onteigening ten algeme
nen nutte, een deskundige heeft aangesteld 
om voorlopig het bedrag van de vergoe
ding te bepalen die voor de onteigening 
verschuldigd is, mag geen nieuwe deskun
dige aanstellen tenzij de eerste wettig 
ontslagen is. (Artt. 12, 13, 14, 19, § 2, 
Onteigeningswet.) 

18 maart 1999 399 

2. - Vergoeding- Ontwerp vangewest
plan - Gevolg. 

In de regel hebben de door de bevoegde 
minister voorlopig vastgestelde ontwer
pen van gewestplan dezelfde bindende 
kracht en dezelfde verordenende kracht 
als een naar behoren goedgekeurd gewest
plan; de rechter die de vergoeding bij de 
onteigening van een in dat on twerp bedoeld 
goed moet vaststellen, kan niet weigeren 
daarmee rekening te houden door de bil
lijkheid of de werkelijke aard van het 
terrein aan te voeren. (Art. 2, § 2, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw; art. 
8 Onteigeningswet.) 

15 april 1999 498 

3. - Vergoeding - Plan van aanleg -
Waardevermeerdering of -vermindering
Gevolg. 

Ingeval een onteigening niet geschiedt 
met het oog op de verwezenlijking van een 
plan van aanleg, moet de rechter die de 
aan de onteigende verschuldigde vergoe
ding dient vast te stellen, rekening hou
den met de waardevermeerdering of -ver
mindering die voortvloeit uit een dergelijk 
plan. (Art. 31 Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedenbouw.) 

15 april 1999 498 

4. - Plan van aanleg- Bouw- ofverka
velingsverbod - Gevolg op de raming van 
het onteigende goed. 

De vergoeding waarop de onteigende 
aanspraak kan maken wanneer de ontei
gening met een ander doel plaatsvindt 
dan de verwezenlijking van een plan van 
aanleg, heeft niets uit te staan met de 
schadevergoeding in geval van een bouw
ofverkavelingsverbod volgend uit een der
gelijk plan. (Art. 37, eerste lid, Wet Ruim
telijke Ordening en Stedenbouw.) 

15 april 1999 498 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE 
1. - Verhuur van kamers - Abnor

maal profijt - Begrip. 
De strafrechter oordeelt in feite, mits

dien op onaantastbare wijze, en voor zover 
hij aan het begrip abnormaal profijt, dat 
in de wet niet nader is omschreven, zijn 
gebruikelijke betekenis toekent, of de ver
huring van kamers met het oog op prosti
tutie geschiedt met de bedoeling een abnormaru 
profijt te realiseren; geen wetsbepaling 
legt de rechter op acht te slaan op de door 
de verhuurder gerealiseerde nettowinst. 
(Art. 380bis, § 1, 3°, Sw.) 

13 april 1999 489 

ONTVOERING VAN EEN KIND 
1. - Niet-afgifte van een kind- Rewa

ring van een kind - Uitvoerbare beslis
sing - Voorwaarden. 

Ret misdrijf van niet-afgifte van een 
kind vereist niet dat de rechterlijke beslis
sing, waarin uitspraak is gedaan over de 
bewaring van een kind, in kracht van 
gewijsde is gegaan, en zelfs dat zij werd 
betekend; het volstaat dat zij uitvoerbaar 
is en dat de dader weet dat hij een beslis
sing van de overheid weerstaat. (Art. 369bis 
Sw.) 

5 mei 1999 617 

2. - Niet-afgifte van een kind - Ver
oordeling - Gegevens uit het door de 
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jeugdrechter bevolen maatschappelijk en I of 
medisch-psychologisch onderzoek - Wet
tigheid. 

Het arrest dat een beklaagde wegens 
niet-afgifte van een kind veroordeelt op 
grond van, onder meer, gegevens uit een 
door de jeugdrechter bevolen maatschap
pelijk en/of medisch-psychologisch onder
zoek, verantwoordt zijn beslissing niet 
naar recht, als het niet vaststelt dat voor
noemde onderzoeken in de loop van de 
strafprocedure op regelmatige wijze zijn 
voorgelegd. 

12 mei 1999 658 

3. - Niet-afgifte van een kind - ver
volgingen -lnternationaal Verdrag inzake 
de rechten van het kind - Toepassing. 

Artt. 3 en 12, Verdrag inzake de rechten 
van het kind, zijn niet rechtstreeks van 
toe passing voor de strafrechter waarbij de 
wegens schending van art. 369bis Sw. 
ingestelde vervolgingen aanhangig zijn. 

10 november 1999 1419 

ONVERDEELDHEID 
1. - Boedelbeschrijving- Voorwerp en 

doel. 
De boedelbeschrijving bepaald bij de 

artt. 1175 en 1183 Ger.W. heeft tot doel de 
baten en de lasten van de onverdeelde 
boedel vast te steilen; de partijen bij de 
boedelbeschrijving hebben de verplichting 
elk goed aan te geven waarvan het bestaan 
onbekend zou kunnen blijven. 

26 januari 1999 85 

2. - Boedelbeschrijving- Vereffening
verdeling van het huwelijksstelsel - Ver
plichting tot aangifte - Omvang. 

Wanneer de boedelbeschrijving beoogt 
de omvang van het gemeenschappelijk 
vermogen vast te steilen met het oog op de 
vereffening-verdeling van het huwelijks
stelsel, zijn de partijen gehouden aile goe
deren aan te geven die een invloed kunnen 
hebben op de samenstelling van het gemeen
schappelijk vermogen. (Artt. 1175 en 1183 
Ger.W.) 

26 januari 1999 85 

3. - Boedelbeschrijving- Voorwerp en 
doel. 

De boedelbeschrijving bepaald bij de 
artt. 1175 en 1183 Ger.W. heeft tot doel de 
baten en de lasten van de onverdeelde 
boedel vast te steilen; de partijen bij de 
boedelbeschrijving hebben de verplichting 
elk goed aan te geven waarvan het bestaan 
onbekend zou kunnen blijven. 

26 januari 1999 87 

4. - Boedelbeschrijving- Vereffening
verdeling van het huwelijksstelsel - ver
plichting tot aangifte - Omvang. 

Wanneer de boedelbeschrijving beoogt 
de omvang van het gemeenschappelijk 
vermogen vast te steilen met het oog op de 
vereffening-verdeling van het huwelijks
stelsel, zijn de partijen gehouden aile goe
deren aan te geven die een invloed kunnen 
hebben op de samenstellingvan het gemeen
schappelijk vermogen. 

26 januari 1999 87 

5. - Boedelbeschrijving- Goederen die 
moeten aangegeven worden. 

De boedelbeschrijving van de omvang 
van de gemeenschap van een huwelijks
vermogenstelsel strekt ertoe uit te maken 
wat respectievelijk tot het gemeenschap
pelijk en tot het eigen vermogen behoort, 
zodat de echtgenoten verplicht zijn ailes 
aan te geven wat van deze vermogens deel 
uitmaakt, en de niet-aangifte van een deel 
ervan een strafbare valsheid kan opleve- c 

ren. (Artt. 1175 Ger.W., en 169 Sw.) 
15juni 1999 838 

OPENBAAR MINISTERIE 
1. - Zittingzaal - Rechter - Plaats 

naast de rechter- Recht van verdediging 
- Eerlijk proces - Miskenning. 

Miskenning van het recht op een eerlijk 
proces kan niet worden afgeleid uit de 
omstandigheid aileen dat het openbaar 
ministerie naast de rechter zou hebben 
plaatsgenomen. 

20 januari 1999 66 

2. - Ondeelbaarheid-Burgerlijke zaken 
- Bijwonen van de debatten - Advies 
aan de rechter - verschillende magistra
ten - Wettigheid. 

Wegens het beginsel van de eenheid en 
de ondeelbaarheid van het openbaar minis
terie moet, in burgerlijke zaken, het advies 
van het openbaar ministerie niet gegeven 
worden door het lid dat het debat heeft 
bijgewoond. (Artt. 138, 764 tot 768 Ger.W.) 

12 februari 1999 193 

3. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht - Mededeelbare zaken - Vakan
tiegeld - Bediende. 

De vordering van de bediende tot beta
ling van vakantiegeld door zijn werkgever 
is geen vordering als bedoeld in de artike
len 580, 581, 582, 1 o en 2°, zodat de 
mededeling aan het openbaar ministerie 
op grond van artikel 764, 10°, van het 
Gerechtelijk Wetboek niet vereist is. (Art. 
764, 10°, Ger.W.) 

22 februari 1999 231 
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4. - Burgerlijke zaken - Verplichte 
mededeling - Vonnissen en arresten -
Advies - Magistraat - Naam - Advies 
- Vermelding - Verzuim - Gevolg -
Nietigheid. 

Het arrest dat de naam van de magis
traat van het openbaar ministerie die zijn 
advies over de vordering zou hebben gege
ven en dit advies niet vermeldt, terwijl uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, niet blijkt dat het O.M. zijn 
advies heeft gegeven, is nietig wanneer de 
vordering op straffe van nietigheid aan 
het O.M. moest worden meegedeeld. (Artt. 
764, eerste lid, 6°, 780, eerste lid, 1 o en 4°, 
en 1100 Ger.W.) 

19 april 1999 527 

5. - Strafvordering- Rechtsmacht van 
de rechter - Voeging van dossier. 

De rechter heeft geen rechtsmacht om 
het openbaar ministerie te bevelen een 
ander strafdossier bij de bij hem aanhan
gige strafzaak te voegen. 

27 april 1999 564 

6. - Strafvordering - Uitoefening -
Gemeenrechtelijke misdrijven en misdrij
ven tegen het arbeidsrecht - Samenloop 
- Samenhang - Openbaar ministerie -
Aanwijzing door de procureur-generaal
Optreden. 

Het staat aileen aan de procureur
generaal om de magistraat aan te wijzen 
die de strafvordering uitoefent overeen
komstig art. 155, tweede lid, Ger.W.; die 
aanwijzing blijkt uit het optreden zelfvan 
de magistraat van het O.M., zonder dat 
daarvoor een stuk moet worden voorge
legd. (Art. 155, tweede lid, Ger.W.) 

26 mei 1999 730 

7. - Ambtenaar van Financien - Ver
zoek tot inzage van een gerechtelijk dossier 
- Machtiging van de procureur-generaal 
- Delegatie - Draagwijdte. 

Een machtiging of opdracht tot inzage 
van een gerechtelijk dossier wordt, in de 
regel, gegeven door de procureur-generaal 
aan een ambtenaar van Financien die met 
de aanslag of de invordering van belastin
gen belast is. De procureur-generaal kan 
die macht delegeren aan de andere leden 
van het openbaar ministerie; in dat geval 
wordt dat lid van het openbaar ministerie 
vermoed de delegatie daartoe van de pro
cureur-generaal ontvangen te hebben. (Art. 
211, § 1, Wetboek van de met het Zegel 
Gelijkgestelde Taksen.) 

17 juni 1999 874 

8. - Ambtenaar van Financien - Ver
zoek tot inzage van een gerechtelijk dossier 

- Machtiging van de procureur-generaal 
- Vervanging van de procureur-generaal 
- Vereisten. 

Een machtiging of opdracht tot inzage 
van een gerechtelijk dossier wordt, in de 
regel, gegeven door de procureur-generaal 
aan een ambtenaar van Financien die met 
de aanslag of de invordering van BTW 
belast is. Bij verhindering van de procureur
generaal kan een ander lid van het parket
generaal hem vervangen; in dat geval 
wordt de procureur-generaal vermoed ver
hinderd te zijn, en die vervanging is niet 
aan de controle van de rechter onderwor
pen. (Art. 93quaterdecies, § 1, derde lid, 
W.B.T.W.) 

17 juni 1999 879 

9. - BTW-wetboek - Inzage van een 
gerechtelijk dossier - Machtiging van de 
procureur-generaal of de auditeur
generaal - Termen procureur-generaal of 
auditeur-generaal - Begrip. 

Artikel 93quaterdecies, § 1, derde lid, 
van het BTW-wetboek, dat ingevoerd werd 
bij de wet van 22 december 1989, bepaalt 
dat geen inzage mag worden verleend van 
de akten, stukken, registers en beschei
den of inlichtingen in verb and met gerech
telijke procedures zonder uitdrukkelijke 
machtiging van de procureur-generaal of 
de auditeur-generaal; in die wetsbepaling 
bedoelen de termen procureur-generaal of 
auditeur-generaal de functie van procureur
generaal of auditeur-generaal. (Art. 93qua
terdecies, § 1, derde lid, W.B.T.W.) 

17 juni 1999 879 

10. - Strafzaken- Gerechtelijke poli
tie - Opsporing van misdaden en wanbe
drijven - Procureur des Konings - Voor
afgaand en dadelijk bericht - Draag
wijdte. 

Artikel 29 Wetboek van Strafvordering 
bedoelt niet de officieren en agenten van 
gerechtelijke politie die in de uitoefening 
van hun ambt kennis krijgen van een 
overeenkomstig artikel 8 van dit wetboek 
tot hun opsporingsbevoegdheid behorende 
misdaad ofwanbedrijf, in welk geval geen 
wettelijke bepaling - ook niet artikel 22 
Wetboek van Strafvordering en artikel 7 
van de wet van 5 augustus 1992 op het 
politieambt - of essentiele procedure
regel belet dat zij hun opsporing zouden 
aanvatten en doorvoeren zondervoorafgaande
lijk en dadelijk bericht te geven aan de 
procureur des Konings; de omstandigheid 
dat een persoon met hoedanigheid van 
officier of agent van gerechtelijke politie 
tevens het · slachtoffer is van een misdrijf, 
tast niet vermelde hoedanigheid aan. (Artt. 
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8, 22 en 29 Sv.; art. 7 van de wet van 5 
augustus 1992 op het politieambt.) 

6 juli 1999 995 

11. - Burgerlijke zaken - Berechting 
- Sluiting van de debatten - Schriftelijk 
advies- Verzoek tot heropening der debat
ten - Beginsel van tegenspraak - Draag
wijdte. 

Uit art. 6.1 E.V.R.M. en uit het alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging kunnen de procespartijen, in 
civiele zaken, geen onbeperkt recht put
ten om, na sluiting van het debat, tegen
spraak te voeren over het advies dat door 
een onafhankelijk magistraat van het open
baar ministerie is gegeven aan de rechter; 
dit recht is beperkt tot hetgeen nodig is 
voor de handhaving van de genoemde 
rechten en inzonderheid van het recht op 
een eerlijke behandeling van de zaak en 
die noodzaak moet worden veroordeeld in 
het licht van het gehele procesverloop. 
(Art. 6.1 E.V.R.M.; algemeen rechtsbegin
sel inzake het recht van verdediging.) 

13 september 1999 1095 

12. - Strafzaken - Bevoegdheid -
Cassatieberoep - Na veroordeling uitge
sproken onmiddellijke aanhouding- Invrij
heidstelling - Toepassing. 

Het openbaar ministerie heeft geen cas
satieberoep tegen de beslissing tot voorlo
pige invrijheidstelling na veroordeling met 
onmiddellijke aanhouding. (Art. 31, § 2, 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

13 oktober 1999 1251 

OPENBAAR VERVOER 

1. - Spoorwegen - Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen- Rei
ziger zonder geldig vervoerbewijs-Algemeen 
Reglement toepasselijk op de reizigers en 
de personen aanwezig in de instellingen 
van de spoorweg (A.R.R.) - Forfaitaire 
schadevergoeding- Strafrechter-Bevoegd
heid. 

Wanneer de N.M.B.S., overeenkomstig 
het "Algemeen Reglement toepasselijk op 
de reizigers en de personen aanwezig in 
de instellingen van de spoorweg", gemach
tigd is om, op grond van een als misdrijf 
gekwalificeerde wanprestatie, aan reizi
gers of personen aanwezig in haar instel
lingen de forfaitaire vergoeding aan te 
rekenen die bepaald is in het regelmatig 
bekendgemaakteAlgemeen Reglement, kan 
zij deze vergoeding voor de strafrechter 
vorderen. (Art. 13 wet 25 aug. 1891.) 

20 april 1999 532 

2. - Nationale Maatschappij der Bel
gische Spoorwegen - Tuchtmaatregelen 
- Beroep tot nietigverklaring- Raad van 
State - Bevoegdheid. 

De bevoegdheid van de arbeidsge
rechten m.b.t. de geschillen tussen de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen en haar personeel doet geen 
afbreuk aan die van de Raad van State 
m.b.t. een beroep tot nietigverklaring van 
een door die maatschappij getroffen tucht
maatregel. (Art. 14 Wet Raad van State.) 

10 september 1999 1080 

OPENBARE DIENST 

1. - Continui'teit - Algemeen rechts
beginsel - Doel - Grenzen. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de con
tinui:teit van de openbare dienst, volgens 
hetwelk, in de regel, de goederen van een 
publieke persoon niet vatbaar zijn voor 
maatregelen van gedwongen tenuitvoer
legging, bedoelt aileen het blijvend karak
ter van de openbare instellingen en van 
hun werking te verzekeren. 

28 januari 1999 99 

2. - Continui'teit - Algemeen rechts
beginsel - Goederen van een publieke 
persoon - Beslag - Wettigheid - Crite
ria - Verstoring van de continui'teit -
Begrip. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de con
tinui:teit van de openbare dienst belet als 
zodanig het beslag op de goederen van een 
publieke persoon slechts in zoverre bier
door de continui:teit van de openbare dienst 
werkelijk in het gedrang komt; de rechter 
kan zijn beslissing dat het beslag de con
tinui:teit van de openbare dienst niet in 
het gedrang brengt, niet uitsluitend gron
den op de bescheiden omvang van de 
schuld en op de redenen waarom die schuld 
niet vrijwillig is betaald door de publieke 
persoon. 

28 januari 1999 99 

3. - Openbare officier - Ambtenaar 
- Knevelarij - Begrip. 

Maakt zich niet schuldig aan knevelarij 
de openbare officier, ambtenaar of met een 
openbare dienst belaste persoon als hij 
het door hem ontvangen loon, dat het 
wettelijk tarief te hoven gaat, niet als 
wettelijk verschuldigd heeft voorgesteld 
en als degene die dat loon betaalt, ook niet 
in de waan verkeert dat het wettelijk 
verschuldigd is. (Art. 243 Sw.) 

14 september 1999 1102 
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OPENBARE ORDE 

1. - Bijzondere wet van 8 augustus 
1980 - Bijzondere wet van 16 januari 
1989 - Rechtsopvolging van de Staat 
door gemeenschappen en gewesten - Ver
voer - Wegen en aanhorigheden - Over
gedragen verplichtingen. 

De bepalingen inzake de overdracht van 
de Staat naar de gewesten van de rechten 
en verplichtingen die, inzake vervoer, recht
streeks de wegen en hun aanhorigheden 
betreffen, zijn van openbare orde. (Art. 6, 
§ 1, X, 1 o, bijzondere wet 8 aug. 1980; artt. 
57, §§ 2, 4 en 5, en 85 Financieringswet.) 

28 januari 1999 97 

2. - Inkomstenbelastingen - Bewijs
voering - Overdracht van apotheek -
Overeenkomst - Schending van regel van 
openbare orde - Tegenwerpelijkheid aan 
het Bestuur. 

De appelrechters die oordelen dat een 
overeenkomst van overdracht van een apo
theek tegen een door de partijen overeen
gekomen prijs aan het bestuur niet kan 
worden tegengeworpen, gelet op de scherr
ding van een regel die de openbare orde 
aanbelangt en gevolgen heeft op fiscaal 
vlak, schenden niet de verbindende kracht 
van de overeenkomsten en de regel van de 
tegenwerpelijkheid van de overeenkom
sten. (Art. 1134 B.W.) 

5 maart 1999 321 

3. - Inkomstenbelasting - Wetsbepa
ling betreffende de invordering. 

De vraag of op grond van art. 307 W.I.B. 
(1964) rente verschuldigd is, betreft de 
invordering van de belastingen en raakt 
aldus de openbare orde. (Art. 307 W.I.B. 
1964, thans 417 W.I.B. 1992.) 

25 juni 1999 951 

4. - Arbeidsongeval- Bestaan- Voor
waarden - Bepalingen - Aard van de 
wet. 

De bepalingen van de Arbeidsonge
vallenwet waarin de voorwaarden worden 
bepaald voor het bestaan van een arbeids
ongeval, raken de openbare orde. (Art. 6, § 
2, Arbeidsongevallenwet.) 

18 oktober 1999 1278 

5. - Inkomstenbelastingen - Onthef
fing van ambtswege- Inkomsten- Onder
zoek naar hun belastbaarheid. 

De vraag of de directeur en na hem het 
hof van beroep in het kader van art. 277, 
§ 3, W.I.B. mag onderzoeken of bepaalde 
inkomsten belastbaar zijn, belangt de objec
tieve vereisten van de geldigheid van de 
aanslag aan en is essentieel voor de juiste 

heffing van belastingen : zij is derhalve 
van openbare orde. 

2 december 1999 1554 

6. - Arbeidsongeval Overheids-
personeel. Bijzondere regels -'Ibepassings
gebied - Aard van de wet. 

De bepalingen die het toepassings
gebied van deArbeidsongevallenwet Over
heidspersoneel vaststellen, raken de open
bare orde. (Artt. 1 en 1bisArbeidsongeval
lenwet Overheidspersoneel.) 

6 december 1999 1580 

7. - Artikel 1341 B.W. - Bepalingen 
noch van openbare orde noch van dwin
gend recht. 

De strafrechter bij wie een telastlegging 
van misbruik van vertrouwen aanhangig 
is gemaakt, gedraagt zich, wanneer het 
misdrijf verband houdt met de uitvoering 
van een overeenkomst waarvan het bestaan 
ontkend of de uitlegging betwist wordt, 
naar de regels van het burgerlijk recht bij 
zijn beslissing over het bestaan van die 
overeenkomst of de uitvoering ervan; art. 
1341 B.W. is noch van openbare orde noch 
van dwingend recht. (Artt. 15 en 16 V:T.Sv., 
491 Sw. en 1341 B.W.) 

21 december 1999 1654 

OPLICHTING 

Bestanddelen - Listige kunstgrepen -
Begrip - Leugenachtige verklaringen. 

Leugenachtige verklaringen alleen leve
ren het misdrjjf oplichting niet op, wan
neer zij niet gepaard gaan met een extern 
.feit of enige handeling bedoeld om ze 
geloofwaardig te maken. (Art. 496 Sw.) 

22 september 1999 1149 

OVEREENKOMST 

BESTANDDELEN 
Toestemming 
Oorzaak 
Voorwerp 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PAR-

TIJEN 
Algemeen 
Tussen partijen 
T.a.v. derden 
VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) 

INTERNATIONAAL RECHT 

ALLERLEI 
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BESTANDDELEN 

'IDESTEMMING 

1. - Bestanddelen - Toestemming -
Bedrog - Vaststelling door feitenrechter 
- Toezicht van het Hof 

De feitenrechter kan het bestaan van 
bedrieglijke praktijken die een persoon 
ertoe hebben bewogen een overeenkomst 
voor onderwijs per brief te sluiten, aflei
den uit allerlei onjuiste vermeldingen in 
de reclame van de medecontractant en uit 
het misleidend karakter van een aan de 
kandidaten voorgestelde bekwaamheids
test. (Art. 1116 B.W.) 

18 februari 1999 223 

2. - Bestanddelen - Toestemming -
Bedrog - Begrip. 

Bedrog veronderstelt dat een contrac
tant met opzet kunstgrepen gebruikt om 
de wederpartij te doen contracteren. (Art. 
1116 B.W.) 

16 september 1999 1116 

3. - Bestanddelen - Toestemming -
Bedrog - Begrip - Stilzwijgen. 

Stilzwijgen bij het sluiten van een over
eenkomst kan onder omstandigheden bedrog 
uitmaken wanneer de partij die het ver
zwegen feit niet kende, niet zou gecontrac
teerd hebben zo zij dit feit zou hebben 
gekend. (Art. 1116 B.W.) 

16 september 1999 1116 

OORZAAK 

4. - Bestanddelen- Oorzaak- Open
bare orde - Schending van regel van 
openbare orde- Inkomstenbelastingen
Tegenwerpelijkheid aan het Bestuur. 

De appelrechters die oordelen dat een 
overeenkomst van overdracht van een apo
theek tegen een door de partijen overeen
gekomen prijs aan het bestuur niet kan 
worden tegengeworpen, gelet op de schen
ding van een regel die de openbare orde 
aanbelangt en gevolgen heeft op fiscaal 
vlak, schenden niet de verbindende kracht 
van de overeenkomsten en de regel van de 
tegenwerpelijkheid van de overeenkom
sten. (Art. 1134 B.W.) 

5 maart 1999 321 

VOORWERP 

5. - Bestanddelen- Voorwerp- Rechts
geldigheid- Brandverzekering- Gebouw 
- Bouwvergunning - Ontstentenis -
Gevolg. 

Niet naar recht verantwoord is het arrest 
dat, zonder te vermelden dat het voorwerp 
van een verzekeringsovereenkomst tegen 

het risico brand erin bestaat een onwet
tige toestand te scheppen of te handha
ven, bij de beslissing om de vordering tot 
schadevergoeding te verwerpen, over
weegt dat de overeenkomst nietig is omdat 
het voorwerp ervan ongeoorloofd is wegens 
het feit dat het verzekerde gebouw zonder 
bouwvergunning is opgetrokken. (Artt. 1101, 
1108, 1126 en 1128 B.W.) 

8 april1999 474 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
VAN PARTIJEN 

ALGEMEEN 

6. - Rechten en verplichtingen van par
tijen - Algemeen - Gebruik - Vereisten. 

Een beding is gebruikelijk in de zin van 
de artikelen 1135 en 1160 B.W. als het als 
algemeen geldend wordt beschouwd in 
een bepaalde regio of in een bepaalde 
beroepskring; door het uit hun overeen
komst niet uit te sluiten, geven de par
tijen de wil te kennen het gebruik in hun 
overeenkomst op te nemen. (Artt. 1135 en 
1160 B.W.) 

9 december 1999 1601 

TUSSEN PARTIJEN 

7. - Rechten en verplichtingen van par
tijen - Tussen partijen - Uitvoering te 
goeder trouw - Ontstentenis van goede 
trouw - Recht uit de overeenkomst geput 
- Gevolgen. 

Bij ontstentenis van goede trouw van 
een partij bij het sluiten of het uitvoeren 
van een overeenkomst vermag de rechter 
niet de overeenkomst te herzien en die 
partij geheel vervallen te verklaren van 
het recht dat zij uit de overeenkomst put. 
(Art. 1184 B.W.). 

21 januari 1999 69 

8. - Rechten en verplichtingen van par
tijen - Tussen partijen - Reding tot 
eenzijdige beeindiging - Strafbeding -
Gevolg. 

De beslissing van de rechter om het 
bedrag niet te beoordelen van de vergoe
ding die is overeengekomen ingeval een 
beding tot eenzijdige beeindiging uitwer
king krijgt, is naar recht verantwoord 
wanneer de rechter overweegt dat genoemd 
beding geen strafbeding is. (Artt. 1226 en 
1229 B.W.) 

22 oktober 1999 1318 

T.A.V. DERDEN 

9. - Rechten en verplichtingen van par
tijen- T.a.v. derden- Draagwijdte. 
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Buiten het geval van een beding te 
zijnen gunste mag een derde in zijn voor
deel niet de tenuitvoerlegging vorderen 
van verbintenissen die uit een overeen
komst voortvloeien, en om zijn plichten 
ten aanzien van Mm van de contractanten 
te beperken kan hij een overeenkomst 
waarbij hij geen partij is, niet als bindend 
inroepen. (Art. 1165 B.W.) 

9 september 1999 1073 

10. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - T.a.v. derden -Architect -
Tienjarige waarborg - Begin. 

De met het toezicht op de uitvoering 
van de werken belaste architect, die reke
ning moet houden met de clausules van 
het bestek, kan zich niet beroepen op het 
begin van de tienjarige waarborg die in de 
aannemingsovereenkomst tussen de aan
nemer en de opdrachtgever is vastgesteld. 
(Art. 1165 B.W.) 

22 oktober 1999 1324 

VERBINDENDE KRACHT 
(NIET-UITVOERING) 

11. - Verbindende kracht (niet-uit
voering) - Miskenning van de bewijs
kracht van de akten. 

De bewijskracht van een beding van 
niet-verlening van dekking van een verze
keringspolis tegen het risico autodiefstal 
indien bepaalde onontbeerlijke voorzorgs
maatregelen om de diefstal te voorkomen, 
veronachtzaamd zijn, noch de gevolgen 
die het, in de uitlegging die het arrest 
eraan geeft, wettig tussen de partijen heeft, 
worden miskend door het arrest dat aan 
dat beding een uitlegging geeft die niet 
onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan; het arrest voegt aan genoemd beding 
geen voorwaarden toe, wanneer het uit
sluit dat het veronachtzamen van som
mige van zijn voorschriften door de bestuurder 
een zware fout oplevert. (Artt. 1134, 1135, 
1319, 1320 en 1322 B.W.) 

11 maart 1999 359 

INTERNATIONAAL RECHT 
12. - Internationaal recht - Wetten

conflict - 1bepasselijke wet - Bepaling 
- Wilsautonomie - Overeenkomst-wet -
Gevolg. 

Een overeenkomst wordt beheerst door 
het recht dat de partijen hebben gekozen; 
de rechter schendt die regel wanneer hij 
de geldigheid van een strafbeding onder
zoekt volgens het Belgisch recht en met 
toepassing van dat recht de nietigheid van 
dat beding uitspreekt hoewel, volgens vorige 

vaststellingen van die rechter, de overeen
komst aan het Luxemburgs recht is onder
worpen. (Art. 3, § 1, Verdrag 19 juni 1980 
inzake het recht dat toepasselijk is op 
verbintenissen uit overeenkomsten; artt. 
1 en 3, § 1, wet 14 juli 1987.) 

17 juni 1999 885 

ALLERLEI 
13. - Allerlei- Aansprakelijkheid uit 

overeenkomst - Oorzakelijk verband -
Beoordeling door de rechter- Wettigheid 
- Toetsing van het Hof 

De rechter stelt op onaantastbare wijze 
de feiten vast waaruit hij het al dan niet 
bestaan van een oorzakelijk verband tus
sen schuld en schade afleidt; het Hoftoetst 
evenwel of de rechter die beslissing wettig 
heeft kunnen gronden op zijn vaststellin
gen. 

21 mei 1999 713 

14. - Allerlei- Aansprakelijkheid uit 
overeenkomst - Schade veroorzaakt aan 
een medecontractant door de fout van een 
medecontractant - Dezelfde schade ver
oorzaakt door de fout van een derde -
Oorzakelijk verband - Gevolgen. 

Uit de omstandigheid dat een partij ten 
opzichte van zijn medecontractant een 
contractuele fout heeft begaan waardoor 
schade is ontstaan, volgt niet dat er geen 
oorzakelijk verband bestaat tussen de fout 
van een derde en dezelfde schade. 

21 mei 1999 713 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. 
LEVERINGEN. DIENSTEN) 
1. - Achterstallige betalingen - Inte

rest - Niet te voorziene onderbreking van 
de werken. 

Recht op interest ontstaat bij elke ver
traging in de betaling die het bestuur 
ingevolge een overheidsopdracht verschul
digd is, inclusief de laattijdige betalingen 
van schadevergoeding die verschuldigd is 
wegens de schade die een aannemer heeft 
geleden door een niet te voorziene onder
breking van de werken. (Art. 15, § 4, M.B. 
10 aug. 1977.) 

18 februari 1999 217 

2. - Openbare aanbesteding- Inschrij
vingen- Neerlegging- Einde- Gran
den - Afwijking - Voorwaarden. 

Vanaf het ogenblik dat de voorzitter de 
zitting voor geopend heeft verklaard, mag 
geen inschrijving meer worden neerge
legd; van die regel, die steunt op de nood
zaak de gelijkheid onder de inschrijvers in 
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acht te nemen en onder meer mogelijke 
misbruiken, afspraken, manipulaties te 
vermijden, mag alleen worden afgeweken 
in de gevallen bepaald in artikel 26, § S, 
en daarenboven volgens de procedure vast
gesteld in artikel SO. (Art. 28, tweede lid, 
aanhef en so, K.B. 22 april 1977 betref
fende de overheidsopdrachten voor aanne
ming van werken, leveringen en diensten.) 

SO april 1999 592 

3. - Openbare aanbesteding- Inschrij
vingen - Neerlegging - Einde - Over
treding - Gevolg - Geldigheid - Voor
waarden. 

De overtreding van de regel, die ver
biedt dat een inschrijving wordt aanvaard 
nadat de voorzitter de zitting voor ge
opend heeft verklaard, tast de geldigheid 
van de late inschrijving niet noodzakelijk 
aan indien uit de aard van de overtreding 
in concreto niet blijkt dat de mededinging 
onder de mededingers minder reeel wordt, 
hun kansen ongelijker en de onderlinge 
vergelijking van hun aanbiedingen min
der doelmatig worden of nog dat die onre
gelmatigheid de manipulatie van de in
schrijvingen door het bestuur ofwillekeur 
van het bestuur in de hand heeft gewerkt. 
(Art. 28, tweede lid, aanhef en so, K.B. 22 
april 1977 betreffende de overheid
opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten.) 

SO april 1999 592 

4. - Rechtsvordering -----' Verval - Ter
mijn - Begin - Voorlopige oplevering -
Begrip. 

De beslissing van de administratie om 
een einde te maken aan de uitvoering van 
een overheidsopdracht is geen oplevering 
van het werk, welke oplevering het begin 
is van de vervaltermijn waarna de aanne
mer geen rechtsvordering meer mag indie
nen. (Artt. 18, § 2, en 4S, § S, M.B. 10 aug. 
1977.) 

24 december 1999 1674 

p 

PAND 

Pandhoudende schuldeiser met voor
recht op een handelszaak - Individuele 
onlichamelijke bestanddelen - Volgrecht. 

De schuldeiser ten bate van wie een 
handelszaak werd in pand gegeven, heeft 
geen volgrecht op individuele, onlichame
lijke bestanddelen van de handelszaak. 

21 oktober 1999 1S1S 

PAULIAANSE RECHTSVORDERING 
1. - Verdeling -Nalatenschap -Schuld

eisers van de medegerechtigde- Pauliaanse 
vordering - Voorwaarden. 

De schuldeisers van een medegerechtigde 
in een nalatenschap kunnen de pauliaanse 
vordering bepaald in artikel 1167, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek niet uit
oefenen tegen een buiten hen voltrokken 
verdeling, wanneer zij voordien tegen die 
verdeling geen verzet hebben gedaan, 
behalve wanneer de verdeling fictiefblijkt 
of bedrieglijk werd voltrokken teneinde 
het in artikel882 Burgerlijk Wetboek bepaalde 
verzet onmogelijk te maken. (Artt. 882 en 
1167 B.W.) 

S december 1999 1559 

PENSIOEN 
WERKNEMERS 

WERKNEMERS 
1. - Werknemers - Rustpensioen 

Gelijke behandeling - Mannen en vrou
wen - Toepassingsgebied - Verschil -
Mannelijke en vrouwelijke werknemers -
Pensioenleeftijd - Berekeningswijze -
Richtlijn Raad 79 I 7 I EG - Draagwijdte. 

Art. 7, lid 1, sub a, van richtlijn 79/7/EG 
van de Raad van 19 december 1978 betref
fende de geleidelijke tenuitvoerlegging van 
het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het gebied van de 
sociale zekerheid moet aldus worden uit
gelegd dat, wanneer een nationale rege
ling een verschil in pensioenleeftijd tussen 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
heeft gehandhaafd, de betrokken lidstaat 
het bedrag van het pensioen verschillend 
mag berekenen naar gelang van het geslacht 
van de werknemer; hieruit volgt dat de 
regeling van de Belgische wet die een 
verschil in pensioenleeftijd tussen man en 
vrouw handhaaft en hierbij aansluitend 
de pensioenen voor mannen anders here
kent dan de pensioenen voor vrouwen, 
niet in strijd is met het Europese recht. 
(Art. 7, eerste lid, sub a, richtlijn van de 
Raad 79/7/EG; art. S, § 1, Pensioenwet 
Werknemers.) 

8 maart 1999 S27 

2. - Werknemers - Rustpensioen -
Gelijke behandeling - Mannen en vrou
wen - Rustpensioen - Begrip. 

Onder het woord rustpensioen wordt 
verstaan het vervangingsinkomen dat toe
gekend wordt aan de gerechtigde die wordt 
geacht door ouderdom arbeidsongeschikt 
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te zijn geworden, welke toestand voor de 
mannelijke gerechtigden wordt geacht te 
zijn ontstaan op de leeftijd van 65 jaar en 
voor de vrouwelijke gerechtigden op de 
leeftijd van 60 jaar; de pensioengerech
tigde leeftijd voor vrouwelijke en manne
lijke werknemers wordt aldus respectievelijk 
bepaald op 60 en 65 jaar. (Art. 2, § 2, 
Uitleggingswet 19 juni 1996; art. 3, § 1, 
Pensioenwet.) 

8 maart 1999 327 

3. - Werknemers - Rustpensioen -
Gelijke behandeling - Mannen en vrou
wen - Berekening- Verschil- Oorzaak. 

De verschillende berekening van het 
pensioen van mannen en vrouwen, bepaald 
in artikel3, § 1, tweede lid, van de wet van 
20 juli 1990 houdt verband met artikel 2, 
§ 2, van dezelfde wet dat een verschil in de 
pensioenleeftijd tussen mannen en vrou
wen handhaaft. (Art. 3, § 1, tweede lid, en 
§ 2, Pensioenwet.) 

8 maart 1999 327 

4. - Werknemers - Rustpensioen -
Gelijke behandeling - Mannen en vrou
wen - Toepassingsgebied - Uitsluiting 
- Pensioenleeftijd - Verschil - Manne
lijke en vrouwelijke werknemers- E. G. -
Artikel 7, richtlijn Raad 79 I 7 I EG-Draag
wijdte - Rustpensioen - Berekenings
wijze. 

Art. 7, lid 1, sub a, van richtlijn 7917 !EG 
van de Raad van 19 december 1978 betref
fende de geleidelijke tenuitvoerlegging van 
het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het gebied van de 
sociale zekerheid moet aldus worden uit
gelegd dat, wanneer een nationale rege
ling, zoals in Belgie, een verschil in pen
sioenleeftijd tussen mannelijke en vrou
welijke werknemers heeft gehandhaafd, 
de betrokken lidstaat het bedrag van het 
pensioen verschillend mag berekenen naar 
gelang van het geslacht van de werlme
mer. (Art. 7, eerste lid, sub a, richtlijn van 
de Raad 79/7/EG.) 

8 maart 1999 331 

5. - Werknemers Rustpensioen -
Gelijke behandeling - Mannen en vrou
wen - Toepassingsgebied - Uitsluiting 
- Pensioenleeftijd - Verschil - Manne
lijke en vrouwelijke werknemers- E. G. -
Artikel 7, Richtlijn Raad 79 I 7 I EEG -
Draagwijdte - Rustpensioen - Bereke
ningswijze. 

Art. 7, lid 1, sub a, van richtlijn 7917 I. 
EEG van de Raad van 19 december 1978 
betreffende de geleidelijke tenuitvoerleg
ging van het beginsel van gelijke behan
deling van mannen en vrouwen op het 

gebied van de sociale zekerheid moet aldus 
worden uitgelegd dat, wanneer een natio
nale regeling, zoals in Belgie, een verschil 
in pensioenleeftijd tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers heeft gehand
haafd, de betrokken lidstaat het bedrag 
van het pensioen verschillend mag bere
kenen naar gelang van het geslacht van 
de werknemer. (Art. 7, lid 1, a, richtlijn 
van de Raad 7917/EEG.) 

8 maart 1999 340 

6. - Werknemers - Rustpensioen -
Onverschuldigde betaling - Administra
tieve beslissing - Motivering - Bevoegd
heid - Arbeidsgerechten. 

Ret arbeidsgerecht is noch op grond van 
artikel 21, § 8, van de wet van 13 juni 
1966, noch op grond van artikel580, 1 o en 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, noch op 
grond van artikel 66 van het koninklijk 
besluit van 24 oktober 1967, bevoegd om 
een beslissing tot niet-verzaking aan terug
vordering van onverschuldigd betaalde pen
sioenen te toetsen aan de wet van 29 juli 
1991 betreffende de uitdrukkelijke moti
vering van de bestuurshandelingen. (Art. 
21, § 8, wet 13 juni 1966; art. 580, 1 o en 2°, 
Ger.W.; art. 66 K.B. 24 okt. 1967.) 

22 maart 1999 406 

7. - Werknemers - Rustpensioen -
Tijdvakken van verzekering- Tewerkstel
ling in twee of meer lidstaten- Leeftijds
vereiste- Verschillende wettelijke regelingen 
- Communautaire bepalingen - Ope
ning van het recht - Berekening van 
uitkeringen. 

Artikel 49, lid 1, sub b-ii, van verorde
ning nr. 1408171 van 14 juni 1971 zoals 
gewijzigd en bijgewerkt bij verordening 
nr. 2001/83, alsmede artikel 49, lid 1, sub 
b-ii, van verordening 1408/71, zoals gewij
zigd bij verordening nr. 2001/83, bij veror
dening nr. 1248192 en verordening nr. 
3096195, moeten aldus worden uitgelegd, 
dat wanneer de betrokkene voldoet aan de 
voorwaarden van een wetgeving voor toe
kenning van een, zij het beperkt, ouder
domspensioen, zonder dat een beroep hoeft 
te worden gedaan op de tijdvakken van 
verzekering of van wonen vervuld krach
tens een andere wetgeving, aan de voor
waarden waarvan niet is voldaan, het 
bevoegde orgaan overeenkomstig artikel 
46 van die verordenig toch krachtens deze 
andere wetgeving vervulde tijdvakken in 
aanmerking dient te nemen, wanneer hier
door een hoger ouderdomspensioen kan 
worden toegekend tot op het ogenblik waarop 
ook is voldaan aan de voorwaarden van 
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deze wetgeving. (Art. 49, eerste lid, sub 
b-11, verordening nr. 1408/71 EEG.) 

13 september 1999 1091 

8. - Werknemers- Luchtvaart- Bur
gerluchtvaart- Vliegend personeel- Rust
pensioen - Bijzondere regeling- Studie
perioden- Inaanmerkingneming- Voor
waarden - Grondwet - Overeenstem
ming. 

De regel volgens welke de studie
perioden van het vliegend personeel van 
de burgerluchtvaart in aanmerking wor
den genomen voor de arbeidsprestaties 
waarin hun bijzondere pensioenregeling 
voorziet, in zoverre zij uit hoofde van de 
beroepsactiviteit die zij in de eerste plaats 
na hun studies hebben verricht, aan die 
regeling zijn onderworpen, is in overeen
stemming met de artt. 10 en 11 Gw. [1994] 
en moet derhalve toegepast worden. (Artt. 
10, 11 en 159 gecoord. Gw. [1994]; art. 16, 
§ 1, 1", K.B. 3 nov. 1969.) 

4 oktober 1999 1202 

PO LITlE 
1. - Gerechtelijke fouillering - Voor

waarden. 
De politie vermag tot gerechtelijke fouil

lering over te gaan wanneer er aanwijzin
gen bestaan dat de verdachte overtuigings
stukken of bewijsmateriaal in verband 
met een misdaad of wanbedrijf bij zich 
draagt; deze regel houdt niet in dat de 
gerechtelijke fouillering noodzakelijk tot 
een positief resultaat moet leiden. (Art. 
28, § 2, wet van 5 aug. 1992 op het 
politieambt.) 

11 mei 1999 654 

2. - Gerechtelijke politie - Opsporing 
van misdaden en wanbedrijven - Procu
reur des Konings - Voorafgaand en dade
lijk bericht - Draagwijdte. 

Artikel 29 Wetboek van Strafvordering 
bedoelt niet de officieren en agenten van 
gerechtelijke politie die in de uitoefening 
van hun ambt kennis krijgen van een 
overeenkomstig artikel 8 van dit wetboek 
tot hun opsporingsbevoegdheid behorende 
misdaad ofwanbedrijf, in welk geval geen 
wettelijke bepaling - ook niet artikel 22 
Wetboek van Strafvordering en artikel 7 
van de wet van 5 augustus 1992 op het 
politieambt -- of essentiele procedure
regel belet dat zij hun opsporing zouden 
aanvatten en doorvoeren zonder vooraf
gaandelijk en dadelijk bericht te geven 
aan de procureur des Konings; de omstan
digheid dat een persoon met hoedanigheid 
van officier of agent van gerechtelijke poli-

tie tevens het slachtoffer is van een mis
drijf, tast niet vermelde hoedanigheid aan. 
(Artt. 8, 22 en 29 Sv.; art. 7 van de wet van 
5 augustus 1992 op het politieambt.) 

6 juli 1999 995 

POST 
1. - Postassignatie - Valsheid in ge

schrifte en gebruik van valse stukken -
Beschermd geschrift. 

De postassignatie is een bij wet gefor
maliseerde geschreven betaalopdracht en 
is mitsdien een geschrift dat bestemd of 
van aard is om ieder die er kennis van 
neemt, te informeren over een akte of een 
feit met een juridische draagwijdte; aldus 
is het een beschermd geschrift in de zin 
van de artt. 196 en 197 Sw. (Art. 9 Postcheque
wet 2 mei 1956; artt. 196 en 197 Sw.) 

13 april 1999 485 

2. - Verlies van een aangetekende zen
ding- Vordering tot schadevergoeding
Naamleningsovereenkomst. 

Wanneer de verzekeraar van een bank 
haar vergoed heeft voor de schade die een 
van haar klanten heeft geleden door het 
verlies van een postzending, en de bank 
die 1dant heeft vergoed, treedt voor
noemde verzekeraar krachtens de wet in 
de rechten van de bank, nu zij zelf in de 
rechten van de klant is getreden; de ver
zekeraar kan met die klant een naam
leningsovereenkomst sluiten, waardoor die 
klant in naam van de verzekeraar van de 
Post schadevergoeding mag vorderen. (Art. 
1251, 3°, B.W.; art. 18 wet 26 dec. 1956 op 
de Postdienst.) 

8 oktober 1999 1234 

PREJUDICIEEL GESCHIL 
1. - Arbitragehof- Verplichting voor 

het Hof van Cassatie - Ongelijke behan
deling die niet voortvloeit uit de wetsbepa
lingen waarvan de schending aangevoerd 
wordt - Gevolg. 

Wanneer de door eiser aangeklaagde 
ongelijke behandeling niet voortvloeit uit 
de wetsbepalingen waarvan de schending 
aangevoerd wordt, maar uit de opsluiting 
van de eiser in het buitenland en uit het 
feit dat de Belgische overheid geen interne 
rechtsregels kan opleggen aan buiten
landse strafinrichtingen, dient het Hof 
eisers vraag m.b.t. de schending van de 
artt. 10 en 11 Gw. door de door eiser 
aangevoerde wetsbepalingen niet te stel-· 
len. (Art. 26, § 2, Bijzondere WetArbitrage
hof.) 

6 januari 1999 4 
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2. - Arbitragehof- Verplichting van 
het Hof van Cassatie - Grondwettigheid 
van een K.B. - Grenzen. 

De prejudiciele vraag betre:ffende de ge
beurlijke schending van de art. 10, 11 en 
24 Gw., door een KB., hoeft niet aan het 
Arbitragehof te worden gesteld, aange
zien voornoemd hof, bij wijze van prejudicii:He 
beslissing, alleen uitspraak doet op vra
gen omtrent de schending van de voor
noemde grondwetsbepalingen door een wet, 
een decreet of een ordonnantie. (Art. 26, § 
1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

3 februari 1999 130 

3. - Strafzaken- Vordering- Weige
ring - Tegensprekelijk debat - Gevolg. 

Miskenning van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging kan niet 
worden afgeleid uit de omstandigheid alleen 
dat het door de onderzoeksrechter bevolen 
deskundigenonderzoek, in de regel, niet 
op tegenspraak wordt verricht, en even
min uit de weigering van de rechter om 
aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag 
te stellen of een aanvullend deskundigen
onderzoek te bevelen, wanneer de partijen 
voor de feitenrechter tegenspraak hebben 
kunnen voeren over de vaststellingen van 
de deskundige en over de daarover gestelde 
vragen. 

10 februari 1999 175 

4. - Arbitragehof- Cassatiemiddel
Arbitragehof - Vroeger arrest - Vraag 
met hetzelfde onderwerp - Hof van Cas
satie - Verplichting. 

Uit art. 26, § 2, Bijzondere WetArbitrage
hof volgt dat, wanneer een middel een 
vraag, als bedoeld in art. 26, § 1, 3°, voor 
het Hof van Cassatie opwerpt, het Hof 
niet ontslagen is van de verplichting het 
Arbitragehof te verzoeken over die vraag 
uitspraak te doen, wanneer hetArbitrage
hof, in een vroeger arrest, bij wege van 
een prejudiciele beslissing reeds uit
spraak heeft gedaan over een vraag met 
hetzelfde onderwerp. (Art. 26, § 1, 3°, en 
§ 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

29 maart 1999 44 7 

5. - Arbitragehof - Rechtbanken -
Verplichting - Grenzen. 

De rechtscolleges waarvan de beslissing 
vatbaar is voor voorziening zijn niet ver
plicht het Arbitragehof te vragen om bij 
wege van een prejudiciele beslissing uit
spraak te doen over een vraag betre:ffende 
de schending, o.m. door een wet, van de 
art. 10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel 
zijn dat die wet die grondwetsbepalingen 

niet kennelijk schendt. (Art. 26, § 2, Bij
zondere Wet Arbitragehof.) 

19 mei 1999 691 

6. - Arbitragehof- Cassatiemiddel dat 
naar recht faalt - Gevolg. 

Er is geen aanleiding om aan het Ar
bitragehof een prejudiciele vraag te stel
len die gegrond is op een juridische onder
stelling die onjuist is gebleken, zodat het 
middel naar recht faalt. (Art. 26, § 1, 3°, 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

8 juni 1999 783 

7. - Arbitragehof- Strafzaken- Feiten
rechter- Weigering een prejudiciele vraag 
te stellen- Cassatieberoep - Ontvanke
lijkheid. 

Het cassatieberoep is ontvankelijk wan
neer het niet beperkt is tot de weigering 
van de feitenrechter om een prejudiciele 
vraag aan het Arbitragehof te stellen, 
maar de bestreden beslissing bekritiseert, 
in zoverre de feitenrechter die vraag zelf 
beantwoord heeft. (Art. 29, § 2, Bijzondere 
Wet Arbitragehof.) 

9 juni 1999 792 

8. - Prejudiciele exceptie - Deugde
lijk schijnende titel - Titel die de telast
legging oplevert - Gevolg. 

De prejudiciele exceptie die gegrond is 
op een deugdelijk schijnende titel kan niet 
worden aangenomen, wanneer de aange
voerde titel zelf het ten last gelegde feit 
oplevert. (Art. 17, derde lid, V.T.Sv.) 

16 juni 1999 845 

9. - Arbitragehof- Verplichting van 
het Hof van Cassatie - Straf - Verval 
van het recht tot sturen - Keuze - Straf
maat - Motivering - Rechtbank die in 
hager beroep uitspraak doet - Discrimi
natie. 

De aan de rechter opgelegde bijzondere 
motiveringsplicht van de keuze van de 
straf en de strafmaat, is niet van toepas
sing wanneer de rechtbank uitspraak doet 
in graad van beroep, behalve wanneer zij 
een verval van het recht tot het besturen 
van een voertuig, een luchtschip of het 
geleiden van een rijdier uitspreekt; wan
neer een cassatiemiddel betoogt dat die 
vrijstelling van de motiveringsplicht leidt 
tot discriminatie tussen de beklaagden 
naar gelang van de rang van het rechts
college dat hen in laatste aanleg moet 
berechten, stelt het Hof van Cassatie een 
prejudiciele vraag aan het Arbitragehof. 
(Art. 26, § 1, Bijzondere Wet Arbitrage
hof.) 

16juni1999 870 



___ '=-=-=-_:=:I._ 

- 173 

10. - Arbitragehof- Verplichting voor 
het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk 
middel. 

Indien een cassatiemiddel een vraag 
opwerpt omtrent de schending door een 
wet van de artt. 10 en 11 Grondwet, is het 
Hof van Cassatie niet gehouden aan het 
Arbitragehof een prejudiciele vraag te stel
len, wanneer het middel niet ontvankelijk 
is omdat het geen betrekking heeft op de 
bestreden beslissing. (Art. 26, § 2, Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

14 september 1999 1099 

11. - Arbitragehof- Vreemdelingen
Maatregel tot verwijdering- Vrijheidsbe
roving- Hofvan Cassatie- Verplichting 
- Grenzen. 

De noodzaak om snel uitspraak te doen 
in een zaak betreffende de vrijheidsbero
ving van een vreemdeling, met het oog op 
de uitvoering van een jegens hem getrof
fen maatregel tot verwijdering uit het 
grondgebied, belet het Hof om aan het 
Arbitragehof een prejudiciele vraag te stel
len. 

20 oktober 1999 1312 

12. - Arbitragehof- Discriminatie -
Schending van de artikelen 10 en 11 Gw. 
- Sociale integratie - Gehandicapten -
Recht op bijstand- Leeftijdsgrens- Optre
den van handicap v66r of na 65 jaar -
Inschrijving v66r dag van 65 jaar. 

Wanneer een cassatiemiddel discrimina
tie aanvoert, onder meer door een decreet, 
van de artt. 10 en 11 Gw., stelt het Hof aan 
het Arbitragehof een prejudiciele vraag of 
die artikelen geschonden worden door arti
kel 2 van het decreet van de Vlaamse 
Raad van 27 juni 1990 houdende oprich
tingvan een Vlaams Fonds voor de Sociale 
lntegratie van Personen met een Handi
cap, voor zover deze wetsbepaling gehan
dicapten die nog geen vijfenzestig jaar oud 
waren toen zij door een handicap werden 
getroffen maar v66r die leeftijd geen aan
vraag tot inschrijving hebben ingediend, 
uitsluit van het toepassingsgebied van het 
decreet en het recht op bijstand, terwijl 
personen die in dezelfde omstandigheden 
wel een aanvraag tot inschrijving hebben 
ingediend v66r hun vijfenzestigste veijaar
dag wel de steun kunnen genieten. (Artt. 
10 en 11 Gw. (1994); art. 26 Bijzondere 
Wet Arbitragehof 6 januari 1989 ; art. 2 
Deer. van de Vlaamse Raad van 27 juni 
1990 houdende oprichting van een Vlaams 
Fonds voor de Sociale Integratie van Per
sonen met een Handicap.) 

15 november 1999 1433 

13. - Arbitragehof- Hof van Cas sa
tie - Verplichting - Grenzen - Artikel 
103 Gw. 

Het Hofvan Cassatie kan hetArbitrage
hof geen vraag stellen die- zelfs onrecht
streeks- een onderzoek van art. 103 Gw. 
impliceert. (Art. 26, § 1, 3°, WetArbitrage
hof.) 

1 december 1999 1527 

14. - Arbitragehof- Hof van Cassa
tie - Verplichting - Grenzen. 

Het Hof van Cassatie hoeft aan het 
Arbitragehof geen prejudiciele vraag te 
stellen, wanneer het desbetre:ffende mid
del niet ontvankelijk is om redenen die 
eigen zijn aan de cassatieprocedure. (Art. 
26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

1 december 1999 1535 

15. - Arbitragehof- Hof van Cassa
tie - Verplichting - Grenzen. 

Het Hofvan Cassatie hoeft hetArbitrage
hof geen prejudiciele vraag te stellen, wan
neer het desbetreffende middel niet ont
vankelijk is om redenen die eigen zijn aan 
de cassatieprocedure. (Art. 26, § 2, Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

1 december 1999 1538 

16. - Arbitragehof- Rechtbanken
Verplichting - Grenzen. 

De rechtscolleges waarvan de beslissing 
vatbaar is voor cassatieberoep, zijn niet 
verplicht het Arbitragehof te vragen om 
bij wege van prejudiciele beslissing uit
spraak te doen over een vraag betreffende 
schending, o.m. door een wet, van de artt. 
10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel zijn 
dat die wet die grondwetsbepalingen ken
nelijk niet schendt. (Artt. 10 en 11 Gw.; 
art. 26, § 1, Bijzondere WetArbitragehof.) 

1 december 1999 1542 

17. - Arbitragehof- Hof van Cassa
tie - Verplichting - Grenzen - Bedoelde 
wettelijke bepalingen. 

Het Hof van Cassatie hoeft het Arbitrage
hof geen prejudiciele vraag te stellen, als 
die betrekking heeft op de schending van 
de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen 
waarop het bestreden arrest niet is ge
grond. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 26, § 1, 3, 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

1 december 1999 1542 

18. - Arbitragehof- Verplichting voor 
het Hof van Cassatie - Grenzen. 

Het Hof van Cassatie hoeft aan het 
Arbitragehof geen prejudiciele vraag te 
stellen, wanneer de in het middel aange
voerde onwettigheid niet vervat is in de 
wettelijke bepaling waartegen dat middel 
opkomt, maar wel in andere wettelijke 
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bepalingen of algemene rechtsbeginselen 
waartegen niet wordt opgekomen. (Art. 
26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet Arbi
tragehof.) 

24 december 1999 1668 

R 
RAAD VAN STATE 

1. - Bevoegdheid - Rechterlijke tucht 
-Minister van Justitie - Beroep. 

Niet het Hof van Cassatie maar de 
Raad van State is bevoegd om uitspraak 
te doen over de beroepen tegen de tucht
maatregelen, die de minister van Justitie 
als bestuurlijke overheid treft t.a.v. een 
magistraat. (Artt. 608 tot 610 Ger.W.; art. 
14 Wet Raad van State.) 

3juni1999 769 

2. - Arresten vatbaar voor cassatie
beroep - Administratief kart geding -
Beslissing over de bevoegdheid van de 
rechterlijke overheden. 

Is een arrest dat bij het Hof van Cassa
tie aanhangig kan worden gemaakt, het 
arrest waarbij de afdeling administratie 
van de Raad van State, op de vordering tot 
schorsing van een akte van de administra
tieve overheid, uitspraak doet over de 
grenzen van zijn bevoegdheid ten aanzien 
van de bevoegdheid van de rechtscolleges 
van de Rechterlijke Macht. (Artt. 609, 2°, 
Ger.W., 33 Wet Raad van State.) 

3 juni 1999 77 4 

3. - Afdeling administratie - Bevoegd
heid- Akte van een administratieve over
heid - Tuchtmaatregel - Beroep tot nie
tigverklaring- Beslissing m.b.t. het sta
kingsrecht. 

Wanneer het werkelijke en directe doel 
van het bij de Raad van State ingestelde 
beroep de nietigverhlaring is van een door 
een administratieve overheid getroffen tucht
maatregel, sluit de omstandigheid dat de 
Raad hierdoor ook uitspraak moet doen 
over het bestaan en de omvang van het 
stakingsrecht van verzoeker zijn bevoegd
heid niet uit. (Art. 14 Wet Raad van State.) 

10 september 1999 1080 

4. - Afdeling administratie - Bevoegd
heid- Beroep tot nietigverklaring- Akte 
van een administratieve overheid. 

De Raad van State verantwoordt zijn 
bevoegdheid niet naar recht, wanneer hij 
de nietigverhlaring van een akte grondt 
op de overweging dat die akte uitgaat van 
een gemengde vennootschap waarvan het 

privaatrechtelijk karakter volgens de Raad 
niet uitgesloten is, zonder daarbij vast te 
stellen dat zij voor de vervulling van haar 
opdracht van algemeen belang beschikte 
over de bevoegdheid om beslissingen te 
nemen die bindend zijn voor derden. (Art. 
14 Wet Raad van State.) 

10 september 1999 1083 

5. - Afdeling administratie - Inlei
dend verzoekschrift - Miskenning van de 
bewijskracht van de akten. 

De bewijskracht van een akte wordt 
miskend door de Raad van State die aan 
die akte een uitlegging geeft die met de 
bewoordingen ervan onverenigbaar is. (Artt. 
1319, 1320 en 1322 B.W.; art. 14 Wet Raad 
van State.) 

10 september 1999 1086 

RECHTBANKEN 
ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Algemeen 
Sociale zaken (bijzondere regels) 
STRAFZAKEN 
Algemeen 
Strafvordering 
Burger lijke rechtsvordering 
Aller lei 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Beslissing gegrond 

op de rechtsleer. 
De rechter die zijn beslissing grondt op 

een wetsbepaling volgens de eigen ontle
ding die hij ervan geeft en waarbij hij 
aangeeft dat die aansluit bij de leer van de 
meeste commentatoren, geeft aan die rechts
leer geen algemene en als regel geldende 
draagwijdte. (Art. 6 Ger.W.) 

14 mei 1999 668 

2. - Algemeen - Bevoegdheden van 
de rechter- Wet - Grondwettelijkheid
'Ibezicht. 

De hoven en rechtbanken zijn niet bevoegd 
om na te gaan of de wetten in overeen
stemming zijn met de Grondwet. (Art. 159 
Gw. 1994.) 

9juni 1999 792 

3. - Algemeen - Uitspraak bij wege 
van algemene en als regel geldende beschik
king- Op de rechtspraak gegronde beslis
sing - Voorwaarde. 

De feitenrechter die zijn beslissing op 
de rechtspraak grondt zonder de redenen 
te vermelden waarom hij zich ernaar schikt, 
geeft aan die rechtspraak een algemene 
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en als regel gel den de draagwijdte en schendt 
art. 6 Ger.W. (Art. 6 Ger.W.) 

20 september 1999 1128 

4. - Algemeen- Verwijzing naar recht
spraak - Geldigheid. 

Het arrest dat tot staving van een wets
uitlegging naar een precedent in de recht
spraak verwijst, geeft aan dat precedent 
geen algemene en als regel geldende draag
wijdte. (Art. 6 Ger.W.) 

1 december 1999 1542 

BURGERLIJKE ZAKEN 

ALGEMEEN 

5. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Hoger beroep - Rechtscollege - Omvang 
- Geschil - Geschil dat de openbare orde 
niet raakt - Deskundigenonderzoek -
Opdracht- Wijziging- Partijen -Akkoord 
- Appelrechter - Weigering - Gevolg. 

De appelrechter die, ondanks het akkoord 
van de partijen om de deskundigen
opdracht, zoals zij door de eerste rechter 
werd vastgesteld, te wijzigen, beslist dat 
er geen grond bestaat tot wijziging van die 
opdracht, werpt een geschil op waarvan 
de conclusies van de partijen geen gewag 
maken en waarover die partijen geen uit
leg hebben kunnen verstrekken; aldus mis
kent de appelrechter het beschikkingsbe
ginsel, als het geschil de openbare orde 
niet raakt, en het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging, in alle geval
len. (Beschikkingsbeginsel; algemeen begin
sel van het recht van verdediging.) 

1 maart 1999 290 

6. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Ambtshalve afwijzing van vordering -
Geen heropening der debatten - Gevolg. 

De rechter die ambtshalve in subsidi
aire orde gestelde vorderingen, ongeacht 
de gebruikte bewoordingen, afwijst om 
reden van tegenstrijdigheid en onverzoen
baarheid met de in hoofdorde gestelde eis, 
zonder het debat te heropenen, schendt 
art. 774, tweede lid, Ger.W. en miskent 
het recht van verdediging. (Art. 77 4, tweede 
lid, Ger.W.) 

23 april 1999 552 

7. - Burgerlijke zaken- Algemeen
Niet gevorderde zaak - Vordering tot scha
deloosstelling - Veroordeling tot betaling 
van interest - Verschillende voorwerpen. 

Wanneer een partij schadevergoeding 
vordert voor laattijdige vrijmaking van de 
borgtocht, doet het arrest dat de andere 
partij veroordeelt tot betaling van inte
rest, berekend op grond van het M.B. 10 

augustus 1977 houdende vaststelling van 
de algemene aannemingsvoorwaarden van 
de overheidsopdrachten van werken, leve
ringen en diensten, uitspraak over een 
niet gevorderde zaak. (Art. 1138,2°, Ger.W.; 
art. 15, § 4, M.B. 10 aug. 1977.) 

10 juni 1999 805 

8. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Recht van verdediging - Beschikkings
beginsel - Miskenning. 

De rechter die ambtshalve een geschil 
opwerpt dat de openbare orde niet raakt 
en waarvan de partijen het bestaan had
den uitgesloten, miskent het beschikkings
beginsel en het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging. (Art. 1138, 2°, Ger.W.) 

17 september 1999 1119 

9. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Taak van de rechter- Uitspraak over alle 
punten van de vordering - Punt van de 
vordering- Draagwijdte. 

Geen punt van de vordering is het feit 
dat een partij opwerpt dat bij de beoorde
ling van het geschil rekening moet worden 
gehouden met het belang van het kind. 
(Art. 1138, 3°, Ger.W.) 

4 november 1999 1386 

10. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Hoofdconclusie buiten termijn - Aan
vullende conclusie - Voorwaarden. 

Het is een partij die niet binnen de door 
de rechter bepaalde termijn een hoofd
conclusie heeft overgelegd, niet noodzake
lijk verboden naderhand een aanvullende 
conclusie en stukken over te leggen bin
nen de daartoe bepaalde termijn. (Artt. 
740 en 747 Ger.W.) 

26 november 1999 1504 

11. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
-Interest- Vordering- Geen uitspraak 
- Onwettigheid. 

De rechter die nalaat uitspraak te doen 
over een vordering tot interest schendt 
art. 1138, 3°, Ger.W. (Artt. 1138,3°, Ger.W.) 

6 december 1999 1580 

SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS) 

12. - Burgerlijke zaken - Sociale 
zaken (bijzondere regels) - Bevoegdheid 
- Mindervaliden - Tegemoetkomingen 
- Minister - Beslissing - Beroep -
Handvest van de sociaal verzekerde -
Gevolgen. 

De arbeidsgerechten die kennisnemen 
van een beroep tegen een beslissing van 
de minister inzake tegemoetkomingen voor 
mindervaliden, zijn aileen bevoegd om na 
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te gaan of de ministeriele beslissing beant
woordt aan de desbetreffende wettelijke 
voorschriften, met inachtneming van de 
gegevens die, op de datum van die beslis
sing, de rechten bepalen die voortvloeien 
uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomin
gen; zij kunnen bijgevolg enkel acht slaan 
op de gegevens, waarop de minister zijn 
uitspraak heeft gegrond of had moeten 
gronden; de omstandigheid dat, indien 
een voorziening is ingesteld, de instelling 
van sociale zekerheid haar administra
tieve beslissing kan intrekken en een nieuwe 
kan nemen tot aan de sluiting van het 
debat, wanneer een nieuw feit dat een 
terugslag heeft op de rechten van de minder
valide, tijdens het geding wordt aange
voerd, verandert niets aan de bevoegdheden 
van de arbeidsgerechten~ (Art. 582, 1°, 
Ger.W.; artt. 8, § 1, Gehandicaptenwet 
Tegemoetkomingen; art. 18 wet 11 april 
1995.) 

17 mei 1999 679 

13. - Burgerlijke zaken - Sociale 
zaken (bijzondere regels) - Werkloosheid 
- Recht op uitkering - Administratieve 
sanctie - Geschil - Bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank - Omvang. 

Wanneer de directeur van het werkloos
heidsbureau, met toepassing van artikel 
153, eerste lid, 2', van het Werkloosheids
besluit van 1991, een werkloze van het 
genot van de werkloosheidsuitkeringen 
uitsluit en deze die administratieve sane
tie betwist, ontstaat er tussen de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening en de werk
loze een geschil over het recht op uitke
ring gedurende de periode dat hij uitge
sloten is en de arbeidsrechtbank is bevoegd 
om over dit geschil uitspraak te doen; de 
arbeidsrechtbank die van een dergelijk 
geschil kennisneemt, bezit volheid van 
rechtsmacht bij de toetsing van de beslis
singen van de directeur; mits eerbiediging 
van het recht van verdediging en binnen 
de grenzen van het geding, zoals die door 
de partijen zijn bepaald, wordt alles wat 
onder de beoordelingsbevoegdheid van de 
directeur valt aan de controle van de 
rechter onderworpen. (Artt. 153, eerste 
lid, 2°, Werkloosheidsbesluit 1991 en 580 
1 o en 2°, Ger.W.) ' 

28 juni 1999 968 

14. - Burgerlijke zaken - Sociale 
zaken (bijzondere regels) - Werkloosheid 
- Recht op uitkering - Gratis uitoefenen 
van activiteit - Weigeringsbeslissing van 
werkloosheidsdirecteur - Geschil - Be-

voegdheid van de arbeidsrechtbank- Toet
sing - Omvang. 

De arbeidsrechtbank, die bevoegd is om 
kennis te nemen van .een geschil nopens 
de weigeringsbeslissing van de werkloos
heidsdirecteur om met behoud van uitke
ringen een vrijwillige en gratis activiteit 
uit te oefenen voor rekening van een jeugd
tehuis of een vereniging zonder winstoog
merk, oefent een toetsing uit met valle 
rechtsmacht op deze beslissing; alles wat 
onder de beoordelingsbevoegdheid van de 
directeur valt, valt onder de controle van 
de arbeidsrechtbank, behoudens wanneer 
een wetsbepaling aan de directeur een 
discretionaire en onaantastbare beoor
delingsbevoegdheid toekent. (Art. 580, 1' 
en 2', Ger.W., art. 45, derde lid, Werkloos
heidsbesluit 1991; art. 18, §§ 2 en 4, M.B. 
26 nov. 1991.) 

28 juni 1999 979 

15. - Burgerlijke zaken- Sociale zaken 
(bijzondere regels)- Openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn - Bestaansmini
mum - Samenwoonst - Ascendent -
Geschil - Arbeidsrechtbank - Bevoegd
heid - Algemeen. 

Wanneer het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn het bestaansmi
nimum intrekt op grand dat er voldoende 
inkomsten zijn wegens het samenwonen 
met een ascendent, en de betrokkene dit 
betwist, ontstaat er een geschil tussen 
eiser en verweerder over het recht op het 
bestaansminimum; de berechting van dit 
geschil behoort tot de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank daar deze kennis neemt 
van de geschillen betreffende de toepas
sing van de wet tot instelling van het 
recht op een bestaansminimum, wat betreft 
de geschillen betreffende de toekenning, 
de herziening, de weigering en de terug
betaling door de gerechtigde van het bestaans
minimum alsmede betreffende de toepassing 
van de administratieve sancties bepaald 
in de desbetreffende wetgeving. (Art. 2, 
§ 1, eerste lid, 4°, en 3, § 1, Bestaansmini
mumwet; art. 13, § 2, K.B. 30 okt. 1974, 
gew. bij K.B. van 21juni 1990; art. 580, 8°, 
c, Ger.W.) 

27 september 1999 1168 

16. - Burgerlijke zaken - Sociale 
zaken (bijzondere regels) - Openbare cen
tra voor maatschappelijk welzijn - Be
staansminimum- Samenwoonst- Ascen
dent - Geschil - Arbeidsrechtbank 
Bevoegdheid - Toetsing - Omvang. 
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De arbeidsrechtbank oefent een toet
sing met voile rechtsmacht uit op de beslis
sing van het openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn, genomen in toepas
singvan art. 13, § 2, K.B. 30 oktober 1974; 
mits eerbiediging van het recht van ver
dediging en binnen het kader, zoals dit 
door de partijen is bepaald, wordt ailes 
wat onder de beoordelingsbevoegdheid van 
het openbaar centrum voor maatschappe
lijk welzijn valt met betrekking tot de 
toekenning, de herziening, de weigering 
en de terugbetaling door de gerechtigde 
van het bestaansminimum alsmede betref
fende de toepassing van de administra
tieve sancties, aan de controle van de 
arbeidsrechtbank onderworpen; het komt 
dan aan de rechter toe de aangevochten 
beslissing op haar wetmatigheid te toet
sen, wat hem toelaat in de beoordeling 
van de feiten te treden en uitspraak te 
doen over het recht op het bestaansmini
mum; slechts wanneer een wetsbepaling 
aan het openbaar centrum voor maatschap
pelijk welzijn een discretionaire en onaan
tastbare beoordelingsbevoegdheid toekent 
omtrent een te nemen beslissing, de rech
ter het openbaar centrum voor maatschap
pelijk welzijn zijn beoordelingsvrijheid niet 
mag ontnemen en niet in zijn plaats mag 
treden. (Art. 580, 8°, c, Ger.W.; art. 13, § 2, 
K.B. 30 oktober 1974, gew. bij K.B. 21juni 
1990.) 

27 september 1999 1168 

17. - Burgerlijke zaken - Sociale 
zaken (bijzondere regels) - Bevoegdheid 
- Mindervaliden - Tegemoetkomingen 
-Minister- Beslissing- Beroep Hand-
vest van de sociaal verzekerde - Gevol
gen. 

De arbeidsgerechten die kennisnemen 
van een beroep tegen een beslissing van 
de minister inzake tegemoetkomingen voor 
mindervaliden, zijn aileen bevoegd om na 
te gaan of de ministeriiHe beslissing beant
woordt aan de desbetreffende wettelijke 
vereisten, met inachtneming van de gege
vens die, op de datum van die beslissing, 
de rechten bepalen die voortvloeien uit de 
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; zij 
kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de 
gegevens waarop de minister zijn uit
spraak heeft gegrond of had moeten gron
den; de omstandigheid dat de instelling 
van sociale zekerheid tot aan de sluiting 
van het debat, indien een voorziening is 
ingesteld, haar beslissing kan intrekken 
en een nieuwe beslissing kan nemen, wan
neer een nieuw feit dat een terugslag 
heeft op de rechten van de mindervalide 
tijdens het geding wordt aangevoerd, wij-

zigt hun bevoegdheid niet. (Art. 582, 1°, 
Ger.W.; art. 8, § 1, Gehandicaptenwet Tege
moetkomingen; art. 18 wet 11 april1995.) 

18 oktober 1999 1280 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN 

18.- Strafzaken -Algemeen- Taak 
van de rechter. 

De strafrechter vermag niet te beslissen 
de strafwet niet toe te passen omdat, naar 
zijn oordeel, de wettelijk bepaalde bestraf
fing, in een bepaalde zaak, niet in verhou
ding is met de aard van overtreding of de 
financiele draagkracht van de beklaagde. 

18 mei 1999 682 

19. - Strafzaken-Algemeen-Straf
rechtspleging - Accusatoir karakter. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbegin
sel volgens hetwelk de strafrechtspleging 
een inquisitoir karakter heeft; de rechts
pleging ter zitting die, in de regel, open
baar, mondeling en tegensprekelijk is, heeft 
daarentegen een accusatoir karakter. 

26 mei 1999 728 

20. - Strafzaken - Algemeen - Von
nis- Uitspraak - Verhinderde rechter
Vervanging- Beschikking van de voorzit
ter - Voorwaarden. 

Wanneer een rechter wettig verhinderd 
is om de uitspraak bij te wonen van een 
vonnis waarover hij mede heeft beraad
slaagd, hoeft de beschikking van de voor
zitter, die een andere rechter aanwijst om 
hem op het ogenblik van de uitspraak te 
vervangen, geen melding te maken van de 
reden van die verhindering. (Art. 779, 
tweede lid, Ger.W.) 

16juni 1999 845 

21.- Strafzaken-Algemeen-Schuld 
van beklaagde - Innerlijke overtuiging 
van de rechter. 

De feitenrechter beoordeelt de schuld 
van de beklaagde volgens zijn innerlijke 
overtuiging en hij veroordeelt hem wan
neer hij de menselijke zekerheid heeft dat 
de beklaagde schuldig is aan het hem ten 
laste gelegde feit. (Artt. 189 en 211 Sv.) 

7 december 1999 1592 

STRAFVORDERING 

22. - Strafzaken - Strafvordering -
Omschrijving - Wijziging - Voorwaar
den - Algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging. 

De omschrijving kan slechts op regelma
tige wijze worden gewijzigd, als de beklaagde 
op de hoogte is gebracht van de wijziging 
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of als hij tegen de nieuwe omschrijving 
verweer heeft gevoerd of heeft kunnen 
voeren. (Algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van het recht van verdedi
ging.) 

13 januari 1999 44 

23. - Strafzaken - Strafvordering -
Aanhangigmaking van de zaak bij de rech
ter - Begrip - Akte - Vermeldingen. 

De aanhangigmaking van een zaak bij 
de rechter betreft alleen het bepaalde feit 
aangeduid in de akte van aanhangigmaking; 
deze moet noch alle wettelijke bestandde
len van het ten laste gelegde feit, noch alle 
feitelijke gegevens vermelden. 

19 januari 1999 62 

24. - Strafzaken - Strafvordering -
Heromschrijving - Feitelijke elementen 
- Vereisten. 

Het staat de rechter, indien nodig, de 
draagwijdte van de akte van aanhangig
making van de zaak te beoordelen, zonder 
evenwel de bewijskracht ervan te scherr
den, en de omschrijving van het ten laste 
gelegde feit te verbeteren, mits hij vast
stelt dat het aldus ten laste gelegde feit 
hetzelfde is als datgene dat aan de vervol
ging ten grondslag ligt, of in het feit 
begrepen is, en mits de beklaagde de gele
genheid heeft gekregen zijn verweermid
delen tegen de nieuwe omschrijving naar 
voor te brengen. De omstandigheid dat de 
oorspronkelijke omschrijving van het ten 
laste gelegde feit bepaalde elementen aan
haalt om nader te preciseren waarin het 
misdrijf heeft bestaan, belet niet dat de 
heromschrijving andere feitelijke elemen
ten aangeeft voor zover deze begrepen 
waren in de oorspronkelijke omschrijving. 
(Art. 182 Sv.). 

19 januari 1999 62 

25. - Strafzaken - Strafvordering -
Omschrijving - Wijziging - Voorwaar
den - Burgerlijke partij - Conclusie -
Gevolgen. 

De omschrijving kan alleen op regelma
tige wijze worden gewijzigd als er aan 
twee voorwaarden wordt voldaan, nl. als 
de door de rechter in aanmerking geno
men feiten dezelfde feiten zijn als die 
waarop de vervolging gegrond is en als de 
beklaagde de gelegenheid heeft gekregen 
verweer te voeren tegen de nieuwe omschrij
ving; dit is het geval wanneer de burger
lijke partij een conclusie heeft neergelegd, 
waarin zij een dergelijke wijziging van de 
telastlegging heeft gevorderd, en de be
klaagde over de nodige tijd en faciliteiten 
heeft beschikt om zijn verdediging voor te 

dragen. (Algemeen beginsel van het recht 
van verdediging; art. 6.3.b E.V.R.M.) 

3 maart 1999 306 

26. - Strafzaken - Strafvordering -
Rechtsmacht van de rechter - Openbaar 
ministerie - Voeging van dossier. 

De rechter heeft geen rechtsmacht om 
het openbaar ministerie te bevelen een 
ander strafdossier bij de bij hem aanhan
gige strafzaak te voegen. 

27 april 1999 564 

27. - Strafzaken- Strafvordering
Onderzoeksgerecht - Verwijzing naar het 
vonnisgerecht - Bevoegdheden van het 
vonnisgerecht - Grenzen. 

De vonnisgerechten kunnen niet oorde
len over de beslissingen van de onderzoeks
gerechten. De beslissingen van de kamer 
van inbeschuldigingstelling kunnen alleen 
door het Hofvan Cassatie vernietigd wor
den. 

28 april 1999 570 

28. - Strafzaken - Strafvordering -
Nieuwe kwalificatie - Datum van de fei
ten - Verbetering - Voorwaarde. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
dat, in geval van verbetering door de 
appelrechters van de tijdsbepaling van · 
een misdrijf, zonder wijziging van de op de 
oorspronkelijke tenlastelegging vermelde 
begin- en einddatum, oordeelt dat het 
recht van verdediging is geeerbiedigd als 
de verdachte zich niet heeft kunnen ver
gissen nopens de hem ten laste gelegde 
feiten en daarover verweer voerde. 

4 mei 1999 611 

29. - Strafzaken - Strafvordering -
Verzachtende omstandigheden - Mis
daad - Correctionalisatie door raadka
mer - Herkwalificatie door rechter in 
wanbedrijf- Inachtneming van aangeno
men verzachtende omstandigheden. 

Wanneer de rechter een oorspronkelijk 
als misdaad omschreven feit dat ingevolge 
regelmatige correctionalisatie door de raad
kamer bij hem aanhangig is gemaakt her
kwalificeert als wanbedrijf, is hij bij het 
bewezen verklaren en de bestraffing van 
het aldus heromschreven feit niet gehou
den de door de raadkamer met het oog op 
verwijzing aangenomen verzachtende om
standigheden in acht te nemen. 

11 mei 1999 652 

30. - Strafzaken - Strafvordering -
Uitoefening - Gemeenrechtelijke misdrij
ven en misdrijven tegen het arbeidsrecht 
- Samenloop - Samenhang- Openbaar 
ministerie-Aanwijzing door de procureur
generaal - Optreden. 
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Het staat aileen aan de procureur
generaal om de magistraat aan te wijzen 
die de strafvordering uitoefent overeen
komstig art. 155, tweede lid, Ger.W.; die 
aanwijzing blijkt uit het optreden zelfvan 
de magistraat van het O.M., zonder dat 
daarvoor een stuk moet worden voorge
legd. (Art. 155, tweede lid, Ger.W.) 

26 mei 1999 730 

31. - Strafzaken - Strafvordering -
Redelijke termijn - Taak van de rechter. 

De overschrijding van de redelijke ter
mijn levert op zich een krenking op van 
een aan de verdachte of de beklaagde door 
artikel 6.1 E.V.R.M. verleend fundamen
teel recht; waar het de rechter staat te 
oordelen welk gevolg aan een overschrij
ding van de redelijke termijn moet wor
den verleend, vermag hij niet wettig te 
beslissen dat het overschrijden van de 
redelijke termijn de verdachte of de beklaagde 
niet grieft. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

29juni 1999 986 

32. - Strafzaken - Stra{vordering -
Omschrijving - Wijziging - Voorwaar
den - Rechterlijke beslissing - Authen
tieke vermeldingen- Bewijs tot betichting 
van valsheid. 

De strafrechter heeft het recht en de 
plicht om het feit van de telastlegging 
precies te omschrijven, op voorwaarde dat 
het feit hetzelfde blijft en de beklaagde 
zich tegen de nieuwe omschrijving heeft 
kunnen verdedigen; de vermelding in de 
beslissing dat de beklaagde zich tegen die 
omschrijving heeft verdedigd, geldt zolang 
die omschrijving niet van valsheid is beticht. 

1 december 1999 1538 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

33. - Strafzaken- Burgerlijke rechts
vordering - Ten laste gelegde feit - Wet
telijke om1chrijving-Rechter-Verplichting. 

De rechter dient, met eerbiediging van 
het recht van verdediging, aan het ten 
laste gelegde feit zijn juiste wettelijke 
omschrijving te geven. Indien de nieuwe 
omschrijving het bestaan inhoudt van andere 
rechtsbestanddelen dan die welke de oor
spronkelijke omschrijving inhield, dient 
hij vast te stellen dat het ten laste gelegde 
feit hetzelfde is als datgene dat aan de 
vervolging ten grondslag ligt of in dit feit 
begrepen is. 

23 februari 1999 273 

34. - Strafzaken- Burgerlijke rechts
vordering - Verplichting van de rechter 
uitspraak te doen over alle punten van de 
vordering - Voorbehoud. 

De strafrechter die geen uitspraak doet 
over de vordering van de burgerlijke par
tij om haar akte te verlenen van het in 
haar conclusie geformuleerde voorbe
houd, schendt art. 1138, 3', Ger.W. (Art. 
1138, 3°, Ger.W.) 

24 maart 1999 426 

ALLERLEI 

35. - Strafzaken -Allerlei-Beklaagde 
-Dossier van de jeugdrechtbank - Over
legging aan de strafrechter - Perken. 

Wanneer de jeugdrechter overeenkom
stig art. 38 Jeugdbeschermingswet de zaak 
van een minderjarige uit handen geeft, 
mogen de door de Jeugdrechtbank met 
toepassing van art. 50 van de wet opge
dragen onderzoeken waarvan de minder
jarige geen inzage krijgt, niet aan de straf
rechter worden overgelegd: mag daaren
tegen wel aan de strafrechter worden over
gelegd het dossier van de jeugdrechtbank 
betreffende een beklaagde die niet in toe
passing van de J eugdbeschermingswet voor 
hem is gebracht, mits deze overlegging op 
regelmatige wijze en met inachtneming 
van het recht van verdediging geschiedt. 
(Artt. 55, 63 en 77 Jeugdbeschermings
wet.) 

16 februari 1999 203 

RECHTEN VAN DE MENS 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
Art. 3 
Art. 5 

Art. 5.3 
Art. 5.4 

Art. 6 
Art. 6.1 
Art. 6.2 
Art. 6.3 

Art. 8 
Art. 10 
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGER

RECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN 

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 

ART. 3 

1. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 3 - Folteringen of onmenselijke 
handelingen - Vernederende behandelin
gen - Begrip. 

Onder folteringen of onmenselijke han
delingen in de zin van art. 3 E.V.R.M. 
worden die handelingeii begrepen waarbij 
op doelbewuste wijze hevige pijn of ern
stig leed van cysieke of psychische aard 
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wordt toegepast met het oog bijvoorbeeld 
op het bekomen van informatie of beken
tenissen van het slachtoffer, de bestraffing 
van het slachtoffer of het onder druk zet
ten of intimideren van het slachtoffer; 
vernederende behandelingen zijn hande
lingen die diegenen die eraan worden onder
worpen, in zijn ogen of in de ogen van 
derden krenken of in zijn menselijke waar
digheid aantasten. Waar elke strafrechte
lijke veroordeling vernederend kan zijn, 
vereist art. 3 E.V.R.M. evenwel dat het 
verboden vernederende aspect van de straf 
afhangt van het geheel der omstandighe
den, inzonderheid de aard, de context en 
de uitvoeringsmodaliteiten van de straf 
en dat, bovendien, de vernedering een 
minimum van zwaarwichtigheid moet heb
ben. (Art. 3 E.V.R.M.) 

18 mei 1999 682 

ART. 5 

Art. 5.3 

2. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel5 -Artikel5.3- Voorlopige hech
tenis - Redelijke termijn - Begrip -
Beoordeling door de rechter. 

Art. 5.3 E.V.R.M. wil de verplichting 
opleggen de verdachte in vrijheid te stel
len vanaf het tijdstip waarop de handha
ving van de hechtenis onredelijk wordt; de 
redelijkheid van de handhaving van de 
hechtenis moet niet in abstracto, maar in 
het licht van de gegevens van elke zaak 
worden beoordeeld. (Art. 5.3 E.V.R.M.; artt. 
22 en 30 Wet Voorlopige Rechtenis.) 

24 maart 1999 436 

3. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel5 -Artikel5.3- Voorlopige hech
tenis - Redelijke termijn - Begrip -
Andere strafbare feiten. 

Bij de handhaving van de voorlopige 
hechtenis kan het onderzoeksgerecht beslis
sen dat de hechtenis de duur van de 
redelijke termijn niet heeft overschreden, 
door rekening te houden met strafbare 
feiten die niet in de telastlegging zijn 
opgenomen maar wel in de stukken van 
het onderzoek vermeld worden en waar
voor tal van lopende onderzoeksop
drachten de verdachte zouden kunnen 
betreffen. (Art. 5.3 E.V.R.M.; artt. 22 en 30 
Wet Voorlopige Rechtenis.) 

24 maart 1999 436 

4. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel5 -Artikel5.3- Voorlopige hech
tenis - Redelijke termijn - Beoordeling. 

Ret redelijk karakter van de termijn 
gedurende welke een aangehouden of ge-

hechte persoon het recht heeft berecht te 
worden of hangende het proces in vrijheid 
te worden gesteld, moet worden beoor
deeld in het licht van iedere zaak afzon
derlijk. (Art. 5.3 E.V.R.M.) 

8 september 1999 1058 

5. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel5 -Artikel5.3- Voorlopige hech
tenis - Redelijke termijn. 

Wanneer de ten laste gelegde feiten 
aanleiding kunnen geven tot een zwaar
dere straf dan 15 jaar opsluiting, kunnen 
de onderzoeksgerechten, door een feite
lijke beoordeling, de naleving van de rede
lijke termijn afleiden uit de enige om
standigheid dat er op dat ogenblik daden 
van onderzoek, die noodzakelijk zijn voor 
het ontdekken van waarheid, zonder 
onverantwoorde vertraging worden ver
richt, zonder dat zij moeten nagaan of de 
voorwaarden, bepaald in art. 16, § 1, derde 
lid, Wet Voorlopige Rechtenis, zijn ver
vuld. 

22 september 1999 1154 

6. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel5 -Artikel5.3- Voorlopige hech
tenis - Redelijke termijn - Begrip. 

Ret arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, dat oordeelt dat de bij art. 
5.3 E.V.R.M. bepaalde termijn niet is over
schreden, en zich hiertoe baseert op de 
aard en de complexiteit van de aan de 
verdachte verweten feiten, op de moeilijk
heid om eenieders rol te bepalen, op de 
witwasmechanismen en de complexe ope
raties die de verdachte vermoed wordt in 
het buitenland te hebben opgezet om de 
waarheid doelbewust te verbergen, en op 
de handelingen die het onderzoek langer 
en ingewikkelder hebben gemaakt, verant
woordt zijn beslissing om de voorlopige 
hechtenis te handhaven naar recht. 

29 september 1999 1190 

7. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel5- Artikel5.3- Voorlopige hech
tenis - Redelijke termijn - Begrip. 

Ret hof van beroep verantwoordt de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
niet naar recht, wanneer het in zijn arrest, 
op het verweer waarin de beklaagde con
cludeerde dat de bij art. 5.3 E.V.R.M. 
bepaalde redelijke termijn is overschre
den, niet nagaat of de verdere handhaving 
van de voorlopige hechtenis, in het licht 
van de feitelijke gegevens van de zaak, 
redelijkerwijs verantwoord was, doch aileen 
antwoordt dat de redelijke termijn niet 
was overschreden, op grond dat die zaak, 
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gelet op de omvang en de complexiteit 
ervan, geen enkele onverantwoorde ver
traging heeft opgelopen. 

22 december 1999 1665 

Art. 5.4 

8. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 5-Artikel 5.4 - Voorlopige hech
tenis - Handhaving - Ernstige aanwij
zingen van schuld - Getuigenis - Be
oordeling. 

Noch art. 5.4 E.V.R.M., noch art. 56, § 1, 
tweede lid, Sv., verplichten het onderzoeks
gerecht ertoe om, wanneer het, bij de 
uitspraak over de handhaving van de voor
lopige hechtenis, nagaat of er ernstige 
aanwijzingen van schuld blijven bestaan, 
elk getuigenis dat afgenomen is in ruil 
voor de invrijheidstelling van de getuige, 
uit het debat te weren. (Art. 5.4 E.V.R.M.; 
art. 56, § 1, Sv.) 

24 februari 1999 277 

9. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 5-Artikel 5.4- Voorlopige heck
ten is - Handhaving - Kamer van 
inbeschuldigingstelling- M ededeling van 
het dossier aan de verdediging - Wijze 
van mededeling. 

Noch art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis 
20 juli 1990 noch art. 5.4 E.V.R.M. bepa
len dat het dossier aan de verdachte moet 
worden medegedeeld v66r de terechtzit
ting van de kamer van inbeschuldiging
stelling die uitspraak moet doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis, 
wanneer hij daarvan, overeenkomstig art. 
21, § 3, of art. 22, derde lid, van die wet, 
inzage heeft kunnen nemen voor de terecht
zitting van de raadkamer, tenzij nadien 
nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd; 
de eerbiediging van het recht van verde
diging en inzonderheid de regel van het 
contradictoire debat in verband met deze 
nieuwe stukken wordt gewaarborgd door 
de kennisgeving aan de verdachte en zijn 
raadsman dat het dossier v66r de terecht
zitting ter inzage te hunner beschikking 
staat, zonder dat van het bestaan van 
nieuwe stukken melding moet worden ge
maakt. (Art. 5.4 E.V.R.M.; art. 30 Wet 
Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990; alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging.) 

13 juli 1999 1001 

ART. 6 

10. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6-Administratieve sanctie inzake 
belastingen - Strafsanctie - Begrip. 

Om uit te maken of een administratieve 
sanctie inzake belastingen een straf
sanctie is in de zin van artikel 6 E.V.R.M. 
en 14 I.V.B.P.R., moet nagegaan worden of 
ze zonder onderscheid elke belasting
plichtige en niet slechts een bepaalde groep 
met een particulier statuut betreft, een 
bepaald gedrag voorschrijft en op de nale
ving ervan een sanctie stelt, niet aileen 
maar een vergoeding in geld van een schade 
betreft, maar essentieel ertoe strekt te 
stra:ffen om de herhaling van gelijk
aardige handelingen te voorkomen, stoelt 
op een norm met een algemeen karakter, 
waarvan het oogmerk terzelfder tijd pre
ventief en repressief is en of ze zeer zwaar 
is gelet op het bedrag ervan. Indien na 
afweging van al deze elementen blijkt dat 
de strafrechtelijke aspecten de doorslag 
geven, moet de administratieve sanctie 
inzake belastingen beschouwd worden als 
een strafsanctie in de zin van de vermelde 
verdragsbepalingen. ( Art. 6 E.V.R.M. en 
14 I.V.B.P.R.) 

25 mei 1999 719 

Art. 6.1 

11. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijke behan
deling van de zaak - Getuigen - Getui
genis van doorslaggevend belang- Onder
vraging door de verdediging - Onmoge
lijkheid - Gevolg. 

De behandeling van een zaak is niet 
meer eerlijk in de zin van artikel6 E.V.R.M. 
wanneer de rechter de schuldigverklaring 
van een beklaagde uitsluitend of op beslis
sende wijze laat steunen op de verklaring 
van een getuige die buiten de aanwezig
heid van de beklaagde of diens raadsman 
werd ondervraagd, en die zij op geen enkel 
ogenblik zelf hebben kunnen ondervragen 
om de geloofwaardigheid van diens ver
klaring te controleren of twijfel eraan te 
doen gelden. 

12 januari 1999 25 

12. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 -Recht op een 
eerlijk proces - Douane en accijnzen -
Burgerlijke rechtsvordering tot betaling 
van ontdoken rechten- Strafonderzoek
Recht om te zwijgen en om niet aan de 
eigen inverdenkingstelling mee te werken 
- Inlichtingen verkregen met miskenning 
van het recht van verdediging - Gevolg. 

Voor de rechtsvordering tot invordering 
van de ontdoken rechten mag het bestuur 
geen voordeel halen uit inlichtingen die, 
naar aanleiding van een onderzoek dat tot 
strafvervolgingen geleid heeft, zijn verkre
gen met miskenning van het recht van 
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verdediging, en meer bepaald van het 
recht om te zwijgen en om niet mee te 
werken aan de eigen inverdenkingstelling. 
(Artt. 6.1, 6.2 en 10 E.V.R.M.; art. 14.3, g, 
I.VB.P.R.) 

13 januari 1999 28 

13. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een 
eerlijk proces - Begrip - Strafzaken -
Vonnisgerecht- Beslissing- Motivering. 

Uit de omstandigheid alleen dat een 
beslissing van het vonnisgerecht niet regel
matig met redenen omkleed zou zijn, kan 
geen schending van art. 6 E.VR.M. wor
den afgeleid. (Art. 6 E.VR.M.) 

13 januari 1999 43 

14. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Belastingzaken 
- Draagwijdte. 

Art. 6.1 E.VR.M. is niet van toepassing 
op geschillen over rechten en verplichtin
gen in belastingzaken, tenzij de rechtsple
ging in belastingzaken leidt of kan leiden 
tot een sanctie die voortvloeit uit een 
strafvervolging in de zin van die bepaling. 
(Art. 6.1 E.VR.M.) 

14 januari 1999 52 

15. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6- Artikel 6.1 - Eerlijk proces
Openbaar ministerie-Zittingzaal- Plaats 
- Gevolg. 

Miskenning van het recht op een eerlijk 
proces kan niet worden afgeleid uit de 
omstandigheid alleen dat het openbaar 
ministerie naast de rechter zou hebben 
plaa tsgenomen. 

20 januari 1999 66 

16. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6- Artikel 6.1 - Feitenrechter -
Vordering tot voeging van rechtsplegingen 
- Weigering - Gevolgen. 

De rechter oordeelt, mits eerbiediging 
van het recht van verdediging, of de voe
ging van de zaken al dan niet moet wor
den bevolen in het belang van een goede 
rechtsbedeling; uit de enige omstandig
heid dat hij die voeging niet beveelt, kan 
niet worden afgeleid dat art. 6.1 E.VR.M. 
is geschonden. 

27 januari 1999 90 

17. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke ter
mijn - Beraadslaging- Duur- Gevolg. 

De duur van een beraadslaging geeft op 
zichzelf geen aanwijzing van overschrij
ding van de redelijke termijn. (Art. 6.1 
E.VR.M.) 

10 februari 1999 179 

18. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.1 -Recht op toegang 
tot een rechterlijke instantie - Strafzaken 
- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid -
Bevel tot onmiddellijke aanhouding- Ver
eiste effectieve hechtenis - Evenredigheid. 

Ontvankelijk is de voorziening van de 
beklaagde tegen de rechterlijke beslissing 
die hem veroordeelt tot een vrijheidsstraf 
en zijn onmiddellijke aanhouding beveelt, 
alhoewel hij zich niet als gevangene is 
komen aanmelden ter uitvoering van die 
beslissing, omdat dit hem zou verplichten 
zichzelf dan reeds de vrijheidsbeneming 
op te leggen die uit die bestreden beslis
sing voortvloeit, hoewel ze pas definitief 
wordt door de uitspraak over de voorzie
ning ofhet verstrijken van de termijn van 
voorziening en hem zodoende, met schen
ding van artikel 6.1 een last zou opleggen 
die onevenredig zijn recht van toegang tot 
de bevoegde rechter belemmert. (Artt. 421 
Sv., 2 wet 10 februari 1866 en 6.1 E.VR.M.) 

9 maart 1999 351 

19. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Rechtstreekse 
werking - Conflict met regel van intern 
recht - Voorrang. 

Artikel6.1 E.VR.M. heeft rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde en heeft 
voorrang op de minder gunstige regel van 
intern recht. 

9 maart 1999 351 

20. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.1 - Eerlijk proces
Strafzaken - Strafvordering- Hoger be
roep - Verstek - Verzet - Beklaagde -
Weigering tot vertegenwoordiging- Schen
ding van het Verdrag. 

Schendt de artikelen 6.1 en 6.3.c E.V:R.M., 
de beslissing waarbij de appelrechters, 
geadieerd ingevolge het verzet van eiser, 
eiser het recht ontzeggen zich te laten 
vertegenwoordigen door zijn raadsman om 
reden dat de door eiser ingeroepen vrees 
om aangehouden te worden geen onmoge
lijkheid van persoonlijke verschijning voor 
gevolg heeft. (Artt. 185 Sv., 6.1 en 6.3.c 
E.V.R.M.) 

16 maart 1999 386 

21. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Rechtstreekse 
werking - Conflict met regel van intern 
recht - Voorrang. 

Artikel6.1 E.VR.M. heeft rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde en heeft 
voorrang op de minder gunstige regel van 
intern recht. 

16 maart 1999 386 
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22. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instantie -
Hofvan assisen- Behandeling ter zitting 
- Discretionaire macht van de voorzitter 
- Aan de jury overhandigd antwerp van 
vragen. 

Uit de omstandigheid alleen dat de voor
zitter van het hof van assisen, in het 
kader van de hem bij art. 268 Sv. ver
leende bevoegdheden, bij gebrek aan ver
zet of bezwaar van de beschuldigde of 
diens raadsman, v66r het sluiten van het 
debat een ontwerp van vragenlijst aan de 
juryleden overhandigd heeft, kan geen 
schending van art. 6 E.VR.M. worden 
afgeleid. 

31 maart 1999 468 

23. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijk proces -
Beoordeling- Voorlopige hechtenis - Voor
lopige invrijheidstelling- Verzoek van de 
gehechte beklaagde - Bevoegdheid. 

De rechter die uitspraak doet inzake 
voorlopige hechtenis, met name het rechts
college dat uitspraak doet over een ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling, is 
niet bevoegd om te oordelen of grieven, 
waarin de schending wordt aangevoerd 
van het recht op een eerlijke behandeling 
van de zaak, binnen een redelijke termijn, 
door een onpartijdige rechterlijke instan
tie, gesteld dat zij gegrond zijn, een eerlijk 
proces voor het vonnisgerecht in de weg 
staan. 

14 april 1999 497 

24. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.1 - Eerlijk proces
Schending - Begrip. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
van de rechter die oordeelt dat, wanneer 
ter terechtzitting van het hof van assisen 
een beschuldigde aangehouden en andere 
medebeschuldigden in voorlopige vrijheid 
verschijnen, het verschil in voorlopige hech
tenistoestand niet van aard is om het 
vermoeden dat de aangehouden verdachte 
onschuldig is, aan te tasten en hem even
min de mogelijkheid ontneemt van een 
eerlijk proces en een objectieve beoorde
ling door de jury. (Art. 6.1 en 6.2 E.V.R.M.) 

20 april 1999 538 

25. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Getuigen -
Recht op tegenspraak. 

In principe moet, wanneer het verhoor 
van een getuige noodzakelijk is voor het 
achterhalen van de waarheid, die getuige 

ter terechtzitting worden ondervraagd ten 
einde het recht op tegenspraak te verze
keren. 

27 april 1999 564 

26. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6- Artikel 6.1 - Eerlijk proces
Getuigen - Ondervraging tijdens het voor
onderzoek - Onderzoek ter terechtzitting 
- Afwezigheid van de getuige - Gevolg. 

Het gebruik van een getuigenis afge
legd tijdens het vooronderzoek schendt op 
zich het recht van de beklaagde op een 
eerlijk proces en op het laten ondervragen 
van getuigen niet, voor zover zijn recht 
van verdediging wordt geeerbiedigd; dit is 
het geval wanneer de beklaagde vol
doende de gelegenheid heeft gekregen om 
de getuigenis te betwisten en de getuige te 
ondervragen, hetzij op het ogenblik dat de 
getuigenis afgelegd wordt, hetzij op een 
later tijdstip; de omstandigheid dat deze 
getuige, op het ogenblik van de behande
ling van de zaak ten gronde, niet meer 
aan te treffen is en dan ook niet ter 
terechtzitting kan worden verhoord, levert 
op zich evenmin een schending op van het 
recht van verdediging en het vereiste van 
een eerlijk proces. (Art. 6.1 en 6.3.d E.VR.M.) 

27 april 1999 564 

27. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 -Artikel 6.1- Onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instantie -
Openbaar ministerie. 

Het recht op een onafhankelijke en onpar
tijdige rechterlijke instantie heeft geen 
betrekking op het openbaar ministerie. 
Miskenning van het recht van verdedi
ging, met name de partijdigheid van een 
rechter, kan niet worden afgeleid uit het 
feit dat die rechter geoordeeld heeft dat 
een door een parketmagistraat onderte
kende brief van meet af aan een namaking 
bleek te zijn, aangezien de aangeklaagde 
onwettigheid niet te wijten is aan de rech
ter zelf maar aan een magistraat van het 
openbaar ministerie. 

28 april 1999 570 

28. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel6 -Artikel6.1- Hofvan assisen 
- Aan de jury te stellen vragen - Debat 
op tegenspraak - Verwerping - Eerlijk 
proces. 

Het arrest waarbij het hof van assisen 
beslist om de aanvullende, door de verde
diging voorgelegde vragen niet aan de 
jury te stellen, dwingt de beschuldigde 
niet om zich schuldig te verklaren aan de 
aan de jury voorgelegde feiten, en kan niet 
leiden tot een oneerlijk proces of een mis
kenning van het vermoeden van onschuld, 
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aangezien die beslissing wordt genomen 
na een debat op tegenspraak. 

28 april 1999 586 

29. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - H of van assisen 
- Tussenvordering - Aanwezigheid van 
de gezworenen - Gevolg. 

Het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging noch het recht op 
een eerlijk proces worden miskend door de 
omstandigheid alleen dat, naar aanlei
ding van de tussenvordering van de beschul
digde voor het hof van assissen betref
fende uit het debat te weren stukken, de 
inhoud van die stukken besproken is in 
aanwezigheid van de gezworenen, wan
neer die uit het debat geweerde stukken 
na het tussenarrest niet opnieuw in het 
debat zijn gebracht. 

28 april 1999 586 

30. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafzaken -
Strafvordering - Verstekvonnis - Verzet 
- Onafhankelijke en onpartijdige recht
bank - Begrip. 

Uit de omstandigheid alleen dat het 
vonnis op verzet van de beklaagde door 
dezelfde rechters is gewezen als het verstek
vonnis, valt niet af te leiden dat het op 
verzet gewezen vonnis niet is geveld door 
een onafhankelijke en onpartijdige rech
terlijke instantie. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 
14.1 I.V.B.P.R.) 

5 mei 1999 617 

31. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafzaken -
Getuige - Verhoor - Noodzaak of oppor
tuniteit - Beoordeling door de rechter. 

De bodemrechter oordeelt in feite ofhet 
noodzakelijk of opportuun is om een getuige 
op de terechtzitting te horen; noch de artt. 
6.1 en 6.3.d E.V.R.M., noch art. 14.1I.V.B.P.R., 
noch het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging leggen de strafrechter de 
dwingende verplichting op om een getuige 
a decharge onder eed te horen. (Artt. 6.1 
en 6.3.dE.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3 I.V.B.P.R.; 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging.) 

5 mei 1999 617 

32. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een 
onpartijdige rechter - Rechter die zich 
voor de opening van het debat over de 
oplossing van het geschil heeft uitgespro
ken - Niet gerechtigd om de zaak te 
beslechten. 

De rechter die zich reeds voor de ope
ning van het debat over de oplossing van 

het geschil heeft uitgesproken, is niet meer 
gerechtigd om de zaak te beslissen. (Artt. 
6.1 E.V.R.M.en 14.1 I.V.B.P.R.) 

1 juni 1999 753 

33. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijke behan
deling van de zaak - Bedienaar van de 
eredienst - Afzetting door de geestelijke 
overheid - Toetsing door de rechter -
Grenzen. 

Wanneer de geestelijke overheid een 
bedienaar van de eredienst zijn taak heeft 
ontnomen, is de rechter niet, zelfs niet in 
kort geding, bevoegd om op grond van de 
rechten van de mens of het recht van 
verdediging te bevelen dat de betrokkene 
zijn pastorale taak verder zou vervullen. 
(Art. 21 Gw. (1994).) 

3junil999 767 

34. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel6 -Artikel6.1- Onpartijdigheid 
van de rechter- Hof van beroep- Samen
stelling van het rechtscollege - Uitspraak 
van het arrest- Magistraat die een wettig 
verhinderde magistraat vervangt- Magis
traat die tijdens de verwijzing deel heeft 
uitgemaakt van de kamer van in
beschuldigingstelling - Gevolg. 

Wanneer een raadsheer, die bij beschik
king van de voorzitter is aangewezen om 
een andere raadsheer te vervangen die 
wettig verhinderd is om de uitspraak bij 
te wonen van het arrest van het hof van 
beroep waarover hij mede heeft beraad
slaagd, deel heeft uitgemaakt van de kamer 
van inbeschuldigingstelling die uitspraak 
heeft gedaan over het hoger beroep van de 
beklaagde tegen de beschikking van de 
raadkamer, die hem naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen, kan de loutere 
aanwezigheid van die magistraat ter zit
ting op het ogenblik van de uitspraak 
geen gewettigde verdenking wekken aan
gaande de geschiktheid van het hof van 
beroep om op onpartijdige wijze uitspraak 
te doen, aangezien hij niet heeft deelgeno
men aan het beraad van het arrest; uit die 
omstandigheid alleen kan niet worden afge
leid dat de beklaagde geen recht heeft 
gehad op een eerlijk proces in de zin van 
art. 6.1. E.V.R.M. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 
779, tweede lid, Ger.W.; algemeen begin
sel van het recht van verdediging.) 

16 juni 1999 845 

35. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel6 -Artikel6.1- Vonnisgerechten 
- Eerlijk proces - Begrip. 

Aangezien de beklaagde voor de vonnis
gerechten ongehinderd tegenspraak heeft 
kunnen voeren over de door het O.M. en 
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de burgerlijke partijen tegen hem inge
brachte gegevens, kan hij niet aanvoeren 
dat hij geen recht heeft gehad op een 
eerlijk proces en evenmin dat zijn recht 
van verdediging is geschonden. (Art. 6.1 
E.V.R.M.; algemeen beginsel van het recht 
van verdediging.) 

16juni 1999 845 

36. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.1- Strafzaken
Strafvordering - Gegevens aangebracht 
door het openbaar ministerie - Geen ken
nisgeving aan de verdediging. 

Uit de omstandigheid dat het O.M. ver
zuimd zou hebben de verdediging ervan 
op de hoogte te brengen dat de beklaagde 
door buitenlandse overheden was ver
hoord en dat er van dergelijke verhoren 
geen melding is gemaakt, kan niet worden 
afgeleid dat de beklaagde geen recht heeft 
gehad op een eerlijk proces of dat haar 
recht van verdediging is miskend, aange
zien zij, voor de vonnisgerechten, de moge
lijkheid heeft gehad om vrij tegenspraak 
te voeren over aile door het O.M. tegen 
haar ingebrachte gegevens. (Art. 6.1 
E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.; algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging.) 

23juni1999 941 

37. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6- Artikel 6.1 - Redelijke ter
mijn - Behandeling van de zaak binnen 
een redelijke termijn - Verplichting in 
hoofde van de Verdragstaten en hun gerech
telijke overheden. 

De verplichting om de zaak binnen rede
lijke termijn te behandelen, zoals vereist 
door artikel 6.1 E.V.R.M., rust op de Ver
dragstaten en op hun ter zake bevoegde 
gerechtelijke overheden; in geen geval is 
een verdachte of een beklaagde gehouden 
tot actieve medewerking met de gerechte
lijke overheden om de behandeling van 
zijn zaak te doen versnellen. (Art. 6.1 
E.V.R.M.) 

29juni1999 986 

38. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke ter
mijn - Behandeling van de zaak binnen 
een redelijke termijn - Verplichting in 
hoofde van de verdachte of de beklaagde. 

De verplichting om de zaak binnen rede
lijke termijn te behandelen, zoals vereist 
door artikel 6.1 E.V.R.M., rust op de Ver
dragstaten en op hun ter zake bevoegde 
gerechtelijke overheden; in geen geval is 
een verdachte of een beklaagde gehouden 
tot actieve medewerking met de gerechte-

lijke overheden om de behandeling van 
zijn zaak te doen versnellen. (Art. 6.1 
E.V.R.M.) 

29 juni 1999 986 

39. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke ter
mijn - Overschrijding - Krenking van 
fundamenteel recht - Gevolg. 

De overschrijding van de redelijke ter
mijn Ievert op zich een krenking op van 
een aan de verdachte of de beklaagde door 
artikel 6.1 E.V.R.M. verleend fundamen
teel recht; waar het de rechter staat te 
oordelen welk gevolg aan een overschrij
ding van de redelijke termijn moet wor
den verleend, vermag hij niet wettig te 
beslissen dat het overschrijden van de 
redelijke termijn de verdachte of de beklaagde 
niet grieft. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

29 juni 1999 986 

40. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Verschillende 
beschuldigden- Verschillende straffen van 
vrijheidsbeneming- Voorwaardelijke invrij
heidstelling- lnvloed. 

Het recht van de beschuldigde op een 
eerlijk proces wordt niet miskend wan
neer de rechter, teneinde de zwaarste straf 
te bepalen in geval van samenloop van 
misdrijven, geen rekening houdt met de 
mogelijkheid dat de beschuldigde voor
waardelijk in vrijheid wordt gesteld voor
aleer hij zijn straf uitgezeten heeft. (Im
pliciet.) (Art. 62 Sw.) 

3 augustus 1999 1011 

41. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Voorlopige hech
tenis - Toepassing. 

In de regel is art. 6 E.V.R.M. niet van 
toe passing op de rechtspleging inzake voor
lopige hechtenis. (Art. 6 E.V.R.M.) 

8 september 1999 1058 

42. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Onpartijdige 
rechtbank - Hof van beroep - Eerdere 
vernietigde arresten - Gevolg. 

Uit het enkele feit dat andere beslissin
gen van het hof van beroep in dezelfde 
zaak vernietigd zijn, kan niet worden afge
leid dat de beklaagde geen recht heeft 
gehad op onpartijdige rechters. (Art. 6.1 
E.V.R.M.) 

8 september 1999 1058 

43. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Burgerlijke 
zaken- Eerlijke behandeling van de zaak 
-Algemeen. 
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Artikel 6.1 E.V.R.M. verleent aan een
ieder het recht op een eerlijke behande
ling van zijn zaak door een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instantie; uit 
deze regel en uit het algemeen rechtsbe
ginsel inzake het recht van verdediging 
vloeit voort dat aan de procespartijen de 
mogelijkheid wordt geboden om tegen
spraak te voeren omtrent elk stuk of elk 
betoog dat van aard is het oordeel van de 
rechter te bei:nvloeden. (Art. 6.1 E.V.R.M.; 
algemeen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging; art. 772 Ger.W.) 

13 september 1999 1095 

44. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Burgerlijke 
zaken - Berechting - Sluiting van de 
debatten - Schriftelijk advies O.M. -
Verzoek tot heropening der debatten -
Beginsel van tegenspraak - Proces
partijen - Rechten - Draagwijdte. 

Uit art. 6.1 E.V.R.M. en uit het alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging kunnen de procespartijen, in 
civiele zaken, geen onbeperkt recht put
ten om na sluiting van het debat, tegen
spraak te voeren over het advies dat door 
een onafhankelijkmagistraatvan het open
baar ministerie is gegeven aan de rechter; 
dit recht is beperkt tot hetgeen nodig is 
voor de handhaving van de genoemde 
rechten en inzonderheid van het rechtop 
een eerlijke behandeling van de zaak en 
die noodzaak moet worden veroordeeld in 
het licht van het gehele procesverloop. 
(Art. 6.1 E.V.R.M.; algemeen rechtsbegin
sel inzake het recht van verdediging.) 

13 september 1999 1095 

45. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Onderzoeks
gerecht - Eerlijk proces. 

De onderzoeksgerechten zijn aileen gebon
den door het bepaalde in art. 6 E.V.R.M., 
in zoverre de niet-naleving van die bepa
ling, voor de aanhangigmaking bij de bodem
rechter, het eerlijk karakter van het proces 
ernstig in het gedrang kan brengen. 

29 september 1999 1188 

46. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.1 - Eerlijk proces -
Onderzoeksgerechten. 

De bepalingen van art. 6.1 zijn, in de 
regel, niet van toepassing op de onderzoeks
gerechten, behalve wanneer door de niet
inachtneming ervan het eerlijk karakter 
van het proces ernstig in het gedrang 
dreigt te komen. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

6 oktober 1999 1227 

4 7. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.1 - Redelijke ter
mijn - Beoordeling door de vonnis
gerechten. 

De vonnisgerechten dienen, in het licht 
van de gegevens van elke zaak, na te gaan 
of de zaak binnen een redelijke termijn 
werd behandeld en, zo dit niet het geval 
is, de mogelijke gevolgen daarvan vast te 
stellen. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

6 oktober 1999 1227 

Art. 6.2 

48. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.2 - Getuigenis -
Andere gegevens - Beoordeling rechter. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging en schending van art. 6 E.V.R.M. 
kunnen niet worden afgeleid uit de omstan
digheid alleen dat de rechter zijn beslis
sing grondt op een getuigenis zonder rekening 
te houden met andere gegevens van het 
dossier, wanneer de beklaagde zijn midde
len vrijelijk heeft kunnen voordragen over 
alle gegevens van dat dossier. 

3 februari 1999 131 

49. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.2 - Voorlopige hech
tenis - Handhaving - Onderzoeks
gerecht - Aanw~jzingen van schuld -
Bewijzen van schuld - Vermoeden van 
onschuld. 

Het vermoeden van onschuld, dat is 
neergelegd in art. 6.2 E.V.R.M., wordt niet 
miskend door het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat, alvorens de 
gegevens te vermelden waarop het steunt 
om de handhaving van de voorlopige hech
tenis van de verdachte te bevestigen, gewag 
maakt van aanwijzingen, niet van bewij
zen van schuld. (Art. 6.2 E.V.R.M.) 

17 februari 1999 214 

50. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van 
onschuld - Schending - Begrip. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
van de rechter die oordeelt dat, wanneer 
ter terechtzitting van het hof van assisen 
een beschuldigde aangehouden en andere 
medebeschuldigden in voorlopige vrijheid 
verschijnen, het verschil in voor lopige hech
tenistoestand niet van aard is om het 
vermoeden dat de aangehouden verdachte 
onschuldig is, aan te tasten en hem even
min de mogelijkheid ontneemt van een 
eerlijk proces en een objectieve beoorde
ling door de jury. (Art. 6.1 en 6.2 E.V.R.M.) 

20 april 1999 538 

51. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6- Artikel 6.2 - Hof van as sis en 
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- Aan de jury te stellen vragen - De bat 
op tegenspraak - Verwerping - Vermoe
den van onschuld. 

Het arrest waarbij het hof van assisen 
beslist om de aanvuilende, door de verde-
diging voorgelegde vragen niet aan de 
jury te steilen, dwingt de beschuldigde 
niet om zich schuldig te verklaren aan de 
aan de jury voorgelegde feiten, en kan niet 
leiden tot een oneerlijk proces of een mis
kenning van het vermoeden van onschuld, 
aangezien die beslissing wordt genomen 
na een debat op tegenspraak. 

28 april 1999 586 

52. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van 
onschuld - Miskenning - Begrip. 

Miskenning van het vermoeden van on
schuld kan niet worden afgeleid uit de 
omstandigheid aileen dat de rechtbank de 
datum van de uitspraak van het vonnis 
heeft vastgesteld op een buitengewone 
zitting, daags voor de verjaring van de 
strafvordering, aangezien de rechter op 
die datum nog de mogelijkheid had om 
eiser vrij te spreken of hem te veroorde
len. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

2 juni 1999 760 

53. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van 
onschuld - Waarborgen. 

Het vermoeden van onschuld ten aan
zien van de beklaagde wordt gewaarborgd 
onder meer door de tegenspraak die hij 
met betrekking tot de vaststeilingen van 
de verbalisanten vermag te voeren waar
onder het al dan niet objectief karakter 
van deze vaststeilingen, en door de onpar
tijdigheid waarmee de rechter de bewijs
waarde van deze vaststeilingen beoordeelt. 
(Art. 6.2 E.V.R.M.) 

22juni 1999 925 

54. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.2 - Voorwaardelijke 
invrijheidstelling - Herroeping - Voor
waarde - Vermoeden van onschuld -
Gevolg. 

De beslissing van de commissie voor de 
voorwaardelijke invrijheidsteiling mis
kent, door toepassing te maken van de 
wetsbepaling die haar machtigt om de 
voorwaardelijke invrijheidstelling te her
roepen, wanneer de betrokkene tijdens de 
proeftijd in verdenking is gesteld wegens 
nieuwe strafbare feiten, het vermoeden 
van onschuld niet. (Art. 61bis Sv.; art. 10, 
1 o, wet 18 maart 1998 tot insteiling van de 
commissie voor de voorwaardelijke invrij
heidstelling; art. 6.2 E.V.R.M.) 

20 juli 1999 1005 

55. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel6 -Artikel6.2- Voorlopige Hech
tenis - Handhaving - Motivering -
Vermoeden van onschuld. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldi
gingsteiling dat bij de uitspraak over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
oordeelt dat de duur ervan de redelijke 
termijn niet overschrijdt, op grond dat de 
verdachte vermoed wordt witswas
mechanismen in het buitenland te hebben 
opgezet om de waarheid doelbewust te 
verbergen en handelingen te hebben ver
richt die het onderzoek langer en ingewik
kelder hebben gemaakt, doet geen uitspraak 
over de schuld en miskent bijgevolg het in 
art. 6.2 E.V.R.M. vastgelegde vermoeden 
van onschuld niet. 

29 september 1999 1190 

Art. 6.3 

56. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Artikel 6 - Artikel 6.3 - Strafza
ken - Omschrijving - Wijziging -
Voorwaarden - Burgerlijke partij -
Conclusie - Beklaagde - Voorbereiding 
van zijn verdediging - Nodige tijd en 
faciliteiten. 

De omschrijving kan aileen op regelma
tige wijze worden gewijzigd als er aan 
twee voorwaarden wordt voldaan, nl. als 
de door de rechter in aanmerking gena
men feiten dezelfde feiten zijn als die 
waarop de vervolging gegrond is en als de 
beklaagde de gelegenheid heeft gekregen 
verweer te voeren tegen de nieuwe omschrij
ving; dit is het geval wanneer de burger
lijke partij een conclusie heeft neergelegd, 
waarin zij een dergelijke wijziging van de 
telastlegging heeft gevorderd, en de be
klaagde over de nodige tijd en faciliteiten 
heeft beschikt om zijn verdediging voor te 
dragen. (Algemeen beginsel van het recht 
van verdediging; art. 6.3.b E.V.R.M.) 

3 maart 1999 306 

57. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6- Artikel 6.3- Artikel 6.3.c
Recht op bijstand van een raadsman naar 
keuze - Strafzaken - Strafvordering -
Hoger beroep - Verstek - Verzet - Be
klaagde - Weigering tot vertegenwoordi
ging - Schending van het verdrag. 

Schendt de artikelen 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., 
de beslissing waarbij de appelrechters, 
geadieerd ingevolge het verzet van eiser, 
eiser het recht ontzeggen zich te laten 
vertegenwoordigen door zijn raadsman om 
reden dat de door eiser ingeroepen vrees 
om aangehouden te worden geen onmoge-
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lijkheid van persoonlijke verschijning voor 
gevolg heeft. (Artt. 185 Sv., 6.1 en 6.3.c 
E.V.R.M.) 

16 maart 1999 386 

58. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel6 -Artikel 6.3 -Artikel6.3.d
Getuigen - Ondervraging tijdens het 
vooronderzoek - Onderzoek ter terechtzit
ting - Afwezigheid van de getuige -
Gevolg. 

Het gebruik van een getuigenis afge
legd tijdens het vooronderzoek schendt op 
zich het recht van de beklaagde op een 
eerlijk proces en op het laten ondervragen 
van getuigen niet, voor zover zijn recht 
van verdediging wordt geeerbiedigd; dit is 
het geval wanneer de beklaagde vol
doende de gelegenheid heeft gekregen om 
de getuigenis te betwisten en de getuige te 
ondervragen, hetzij op het ogenblik dat de 
getuigenis afgelegd wordt, hetzij op een 
later tijdstip; de omstandigheid dat deze 
getuige, op het ogenblik van de behande
ling van de zaak ten gronde, niet meer 
aan te treffen is en dan ook niet ter 
terechtzitting kan worden verhoord, levert 
op zich evenmin een schending op van het 
recht van verdediging en het vereiste 
van een eerlijk proces. (Art. 6.1 en 6.3.d 
E.V.R.M.) 

27 april 1999 564 

59. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.3 - Artikel 6.3.d
Getuigen - Oproeping - Verzoek van de 
beklaagde - Grenzen - Taak van de 
rechter. 

Aan de beklaagde komt geen onbe
perkte recht toe om het oproepen van 
getuigen voor het gerecht te bekomen; het 
staat de rechter te antwoorden op een 
door de beklaagde gedane verzoek om een 
getuige te horen en te oordelen of dit 
verhoor noodzakelijk is voor het achterha
len van de waarheid. 

27 april 1999 564 

60. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.3- Artikel 6.3.d
Getuigen - Anonieme getuige - Oproe
ping- Verzoek van de beklaagde-Afwij
zing - Redenen. 

Van het ondervragen van een getuige 
ter terechtzitting, op een door de beklaagde 
gedane verzoek, kan bij uitzondering wor
den afgeweken wanneer het noodzakelijk 
is om de anonimiteit van een vertrouwens
persoon van de politie die zelf geen politie
beambte is, te bewaren ten einde hem en 
zijn familie te beschermen- wat impli
ceert dat omtrent deze persoon geen 

informatie wordt verstrekt - of om in de 
toekomst nog op hem beroep te kunnen 
doen. 

27 april 1999 564 

61. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6. 3 - Artikel 6. 3. d -
Getuigen - Anonieme getuige - Bewijs
waarde. 

Het bewijs tegen een beklaagde mag in 
geen geval uitsluitend of in doorslagge
vende mate stoelen op een anonieme ver
klaring. 

27 april 1999 564 

62. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.3 - Onderzoeks
gerecht. 

Art. 6.3 E.V.R.M. heeft geen betrekking 
op de uitoefening van het recht van ver
dediging voor de onderzoeksgerechten die 
een verdachte naar het vonnisgerecht ver
wijzen. (Art. 6.3.d E.V.R.M.) 

28 april 1999 584 

63. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.3- Artikel 6.3.d
Strafzaken- Getuige- Verhoor- Nood
zaak of opportuniteit - Beoordeling door 
de rechter. 

De bodemrechter oordeelt in feite of het 
noodzakelijk of opportuun is om een getuige 
op de terechtzitting te horen; noch de artt. 
6.1en6.3.dE.V.R.M.,nochart.14.11.V.B.P.R., 
noch het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging leggen de strafrechter de 
dwingende verplichting op om een getuige 
a decharge onder eed te horen. (Artt. 6.1 
en 6.3.d E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3 I.V.B.P.R.; 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging.) 

5 mei 1999 617 

64. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel6 -Artikel6.3 -Artikel6.3.b
Voorbereiding van de verdediging- Tucht: 
zaken - Toepasselijkheid. 

Artikel 6.3, b, E.V.R.M. is in beginsel 
niet toepasselijk in een tuchtprocedure 
waarin de schorsing wordt uitgesproken 
wegens deontologische fouten. 

7 mei 1999 638 

65. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.3- Recht van ver
dediging - Miskenning - Begrip. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging kan niet worden afgeleid uit de omstan
digheid dat het openbaar ministerie tijdens 
het onderzoek, dat aan het verstekvonnis 
is voorafgegaan, een strafdossier heeft neer
gelegd zonder eiser daarvan op de hoogte 
te brengen of het hem vooraf ter inzage 
voor te leggen, daar eiser ten gevolge van 
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zijn verzet alle gelegenheid heeft gehad 
om zijn verweermiddelen in verband met 
die stukken voor te dragen. (Art. 6.3 E.V.R.M.) 

2 juni 1999 760 

66. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.3- Artikel 6.3.c -
Rechtstreekse werking- Conflict met regel 
van intern recht - Voorrang. 

De artikelen 6.3.c E.V.R.M. en 14.3.d 
I.V.B.P.R. hebben rechtstreekse werking 
in de interne rechtsorde en voorrang op de 
minder gunstige bepalingen van het interne 
recht. 

8juni 1999 781 

67. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.3 - Artikel 6.3.c -
Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde 
- Recht op bijstand van een raadsman 
naar keuze -·Procedure op verzet- Ver
tegenwoordiging door de raadsman - Ver
plichting persoonlijk te verschijnen- Gevolg. 

Het recht van een beklaagde om zich, op 
verzet, te verdedigen met de bijstand van 
een raadsman naar zijn keuze, houdt in 
dat de strafrechter, niettegenstaande de 
aan de beklaagde opgelegde verplichting 
om persoonlijk te verschijnen, de raads
man moet toelaten zijn client te vertegen
woordigen, ook al toont deze niet aan dat 
het hem onmogelijk is persoonlijk te ver
schijnen. 

8 juni 1999 781 

68. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.3 - Artikel 6.3.d
Getuige - Oproeping - Verzoek van de 
beklaagde - Grenzen - Taak van de 
rechter. 

Aan de beklaagde komt geen onbeperkt 
recht toe om het oproepen van getuigen 
voor het gerecht te bekomen : het staat de 
rechter te antwoorden op een door de 
beklaagde gedaan verzoek om een getuige 
te horen en te oordelen of dit verhoor 
noodzakelijk is voor het achterhalen van 
de waarheid. (Artt. 153 en 190 Sv.) 

22 juni 1999 920 

69. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.3 - Artikel 6.3.d
Getuigen - Oproeping - Verzoek van de 
beklaagde - Afwijzing door de rechter -
Voorwaarden. 

Het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging en het recht op een 
eerlijk proces worden miskend door de 
rechter die het verzoek van de beklaagde 
om een getuige te horen, afwijst zonder 
vast te stellen dat het horen van die 
getuige geen nut vertoont voor het vor
men van zijn oordeel en zonder aan de 

beklaagde de mogelijkheid te bieden om 
de door hem gevraagde getuige op te roe
pen. (Art. 6.3.d E.V.R.M.) 

22 juni 1999 920 

70. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.3 - Onderzoeks
gerechten- Regeling van de rechtspleging 
- Dossier neergelegd ter griffie - Termijn 
- Voorbereiding van de verdediging -
Draagwijdte. 

Aangezien de verdachte reeds over drie 
dagen beschikte om kennis te nemen van 
het dossier en om, met toepassing van art. 
127, derde tot vijfde lid, Sv., te verzoeken 
om aanvullende daden van onderzoek te 
verrichten, en aangezien hij over meer 
dan een maand beschikte om van het 
dossier kennis te nemen alvorens voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling te ver
schijnen, kan uit het feit aileen dat het 
dossier hem, met toepassing van art. 127, 
zesde lid, van voornoemd wetboek, pas 
drie dagen v66r de terechtzitting van de 
raadkamer ter beschikking is gesteld, nu 
een medeverdachte zich in voorlopige hech
tenis bevond, geen miskenning van zijn 
recht van verdediging worden afgeleid. 

29 september 1999 1188 

71. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.3 - Recht op een 
eerlijk proces - Strafzaken - Bewijsmid
del- Onwettigheid- Aantasting- Voor
waarde. 

De onwettigheid van een bewijsmiddel 
tast slechts dan het recht van verdediging 
en op een eerlijk proces onherstelbaar 
aan, wanneer alle onderzoeksdaden door 
hun verstrengeling met het onwettige bewijs 
met dezelfde onwettigheid zijn behept en 
zowel het gerechtelijk onderzoek als de 
strafvordering bijgevolg geheel erop steu
nen en heeft niet noodzakelijk voor gevolg 
dat alle latere onderzoeksdaden daardoor 
nietig zijn; het staat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die, uitspraak 
doende met toepassing van de artikelen 
136, 136bis en 235bis Wetboek van Straf
vordering, de onwettigheid van bepaalde 
bewijzen vaststelt, in feite, mitsdien onaan
tastbaar te oordelen of en in welke mate 
deze onwettige bewijzen wei dan niet aan 
de oorsprong liggen van de andere onder
zoeksdaden of ermee zodanig verstrengeld 
zijn dat zij ermee een geheel uitmaken 
zodat het recht van verdediging en op een 
eerlijk proces onherstelbaar is aangetast. 
(Artt. 6, lid 1, E.V.R.M.; 136, 136bis en 
235bis Sv.) 

14 december 1999 1614 
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72. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.3 - Recht op een 
eerlijk proces - Strafzaken -Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel 
- Onwettigheid - Gevolg. 

Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling oordeelt dat de andere 
bewijsmiddelen niet voortvloeien uit de 
onwettig bevonden bewijzen en ermee 
niet verstrengeld zijn, houdt zulks geen 
miskenning van het recht van verdedi
ging in en sluit zulks de mogelijkheid van 
een eerlijk proces voor de vonnisrechter 
niet uit, gezien, eensdeels, deze andere 
bewijsmiddelen later door de vonnis
rechter aan de tegenspraak zullen onder
worpen worden en deze hun bewijswaarde 
zal beoordelen, anderdeels, deze rechter 
geen kennis zal hebben van de door de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
onwettig bevonden bewijzen, die, met toe
passing van artikel 235bis, § 6, Wetboek 
van StrafVordering, nietig worden ver
klaard en uit het strafdossier worden ver
wijderd. (Artt. 6, lid 1, E.V.R.M.; 235bis, 
§ 6, Sv.) 

14 december 1999 1614 

73. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.3 - Recht op een 
eerlijk proces - Strafzaken - Onderzoek 
in strafzaken - Vooronderzoek -
Advocaat - Recht op bijstand - Draag
wijdte. 

Het recht van eenieder zich, bij het 
bepalen van de gegrondheid van een tegen 
hem ingestelde strafVordering, te ver
staan met een door hemzelf gekozen raads
man, de bijstand te hebben van een raadsman 
naar eigen keuze en rechtsbijstand toege
wezen te krijgen, indien het belang van de 
rechtspraak dit eist, bepaald bij artikel 
14, lid 3, b en d, I.V.B.P.R. en het recht 
van eenieder zichzelf te verdedigen of de 
bijstand te hebben van een raadsman 
naar zijn keuze of, indien hij niet over 
voldoende middelen beschikt, om een raads
man te bekostigen, kosteloos door een 
toegevoegd advocaat te kunnen worden 
bijgestaan, bepaald bij artikel 6, lid 3, c, 
E.V.R.M., zijn van toepassing voor de 
rechter die moet oordelen over de ge
grondheid van die strafVordering. Het 
middel dat ervan uitgaat dat deze 
bepalingen eveneens van toepassing zijn 
wanneer een persoon tijdens een vooron
derzoek wordt verhoord, faalt naar recht. 
(Artt. 6, lid 3, c, E.V.R.M.; 14, lid 3, bend, 
I.V.B.P.R.) 

14 december 1999 1614 

ART. 8 

74. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 8 - Artikel 8.1 - Eerbiediging 
van het prive-leven - Draagwijdte. 

Het recht op eerbiediging van het prive
leven en het huis is geen absoluut recht. 
(Art. 8.1 E.V.R.M.) 

29 januari 1999 107 

75. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 8 - Artikel 8.2 - Eerbiediging 
van het prive-leven - Inmenging van het 
openbaar gezag - Draagwijdte. 

De inmenging van het openbaar gezag 
in het recht op eerbiediging van het prive
leven en het huis is niet alleen toegelaten 
ter vrijwaring van fundamentele rechten 
maar kan ook strekken tot vrijwaring van 
individuele rechten en vrijheden, ook al 
zouden die niet van fundamentele aard 
zijn. (Art. 8.2 E.V.R.M.) 

29 januari 1999 107 

76. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 8 - Artikel 8.2 - Eerbiediging 
van de briefwisseling - Beperking - Bij 
de wet voorzien - Begrip - Architect -
Beroepsplichten. 

Krach tens art. 8 E.V.R.M. kan een inmen
ging van het openbaar gezag met betrek
king tot de uitoefening van het recht op 
eerbiediging van de briefwisseling alleen 
voorzien zijn bij wet, wanneer die wet 
voldoende toegankelijk is voor de rechts
onderhorige, en het toepassingsgebied en 
de normatieve inhoud voldoende precies 
zijn om de gevolgen ervan met redelijke 
voorspelbaarheid te voorzien, de bepalin
gen van de artt. 20 en 29 van het regle
ment van beroepsplichten en de wettelijke 
bepalingen waarop zij zijn gebaseerd beant
woorden aan die vereisten. (Artt. 8.2 
E.V.R.M., 38 en 39 Architectenwet, 20 en 
29 Reglement 16 december 1983 van beroeps
plichten der architecten door de nationale 
raad van de Orde van Architecten vastge
steld, goedgekeurd bij K.B. 18 april1985.) 

9 september 1999 1077 

77. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 8 - Artikel 8.2 - Eerbiediging 
van het prive-leven - Inmenging van het 
openbaar gezag- Huiszoeking- Wettig
heid. 

De door een onderzoeksrechter op regel
matige wijze bevolen huiszoeking is een 
bij art. 8.2 E.V.R.M. toegestane inmenging 
van het openbaar gezag in de uitoefening 
van het bij art. 8.1 van dat Verdrag erkende 
recht op eerbiediging van het prive-leven. 

27 oktober 1999 1346 



===~~==--=-=· ·-=·-=-=· I ~-.. -. -. -.. -. ------------------r_--=-c__::_~~-,---o--==~_:_:::__,_--==:-.:::-...::;::r::__-=====-===cc=._c= 

- 191-

78. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 8 - Eerbiediging van het prive
leven - Schending - Begrip. 

De inbeslagneming en kennisneming van 
de inhoud van een opgenomen cassette 
van een antwoordapparaat, in het kader 
van een door de onderzoeksrechter of op 
zijn bevel regelmatig verrichte huiszoe
king, schendt art. 8 E.V.R.M. niet. 

27 oktober 1999 1346 

ART. 10 

79. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 10 - Douane en accijnzen - Bur
gerlijke rechtsvordering tot betaling van 
ontdoken rechten - Strafonderzoek -
Recht om te zwijgen en om niet aan de 
eigen inverdenkingstelling mee te werken 
- Inlichtingen verkregen met miskenning 
van het recht van verdediging - Gevolg. 

Voor de rechtsvordering tot invordering 
van de ontdoken rechten mag het bestuur 
geen voordeel halen uit inlichtingen die, 
naar aanleiding van een onderzoek dat tot 
strafvervolgingen geleid heeft, zijn verkre
gen met miskenning van het recht van 
verdediging, en meer bepaald van het 
recht om te zwijgen en om niet mee te 
werken aan de eigen inverdenkingstelling. 
(Artt. 6.1, 6.2 en 10 E.V.R.M.; art. 14.3, g, 
I.V.B.P.R.) 

13 januari 1999 28 

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGER
RECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN 

80. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten - Artikel 
14.3, g- Douane en accijnzen- Burger
lijke rechtsvordering tot betaling van ont
doken rechten - Strafonderzoek - Recht 
om te zwijgen en om niet aan de eigen 
inverdenkingstelling mee te werken- Inlich
tingen verkregen met miskenning van het 
recht van verdediging - Gevolg. 

Voor de rechtsvordering tot invordering 
van de ontdoken rechten mag het bestuur 
geen voordeel halen uit inlichtingen die, 
naar aanleiding van een onderzoek dat tot 
strafvervolgingen geleid heeft, zijn verkre
gen met miskenning van het recht van 
verdediging, en meer bepaald van het 
recht om te zwijgen en om niet mee te 
werken aan de eigen inverdenkingstelling. 
(Artt. 6.1, 6.2 en 10 E.V.R.M.; art. 14.3, g, 
I.V.B.P.R.) 

13 januari 1999 28 

81. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten - Artikel 
14.7- Non bis in idem - Begrip -

Eenzelfde inbreuk- Strafrechtelijke sane· 
tie en administratieve sanctie. 

Niemand mag voor een tweede keer 
worden berecht of gestraft voor een straf
baar feit waarvoor hij reeds overeenkom
stig de wet en procesrecht van elk land bij 
einduitspraak is veroordeeld of waarvan 
hij is vrijgesproken; zulks belet niet dat de 
Belgische overheid sancties van uiteenlo
pende aard mag bepalen voor eenzelfde 
inbreuk, de ene onderworpen aan het natio
nale strafrechtstelsel, de andere onderwor
pen aan het stelsel van de administratieve 
sanctie, ook al zou die administratieve 
sanctie een strafrechtelijke aard hebben 
in de zin van artikel6 E.V.R.M. 

5 februari 1999 142 

82. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten - Artikel 
14.7 - Non bis in idem - Begrip -
Eenzelfde inbreuk- Strafrechtelijke sane
tie en administratieve sanctie. 

Niemand mag voor een tweede keer 
worden berecht of gestraft voor een straf
baar feit waarvoor hij reeds overeenkom
stig de wet en procesrecht van elk land bij 
einduitspraak is veroordeeld of waarvan 
hij is vrijgesproken; zulks belet niet dat de 
Belgische overheid sancties van uiteenlo
pende aard mag bepalen voor eenzelfde 
inbreuk, de ene onderworpen aan het natio
nale strafrechtstelsel, de andere onderwor
pen aan het stelsel van de administratieve 
sanctie, ook al zou die administratieve 
sanctie een strafrechtelijke aard hebben 
in de zin van artikel6 E.V.R.M. (Art. 14.7 
I.V.B.P.R.) 

5 februari 1999 155 

83. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten - Artikel 
14.1 - Strafzaken - Strafvordering
Verstekvonnis - Verzet - Onafhankelijke 
en onpartijdige rechtbank - Begrip. 

Uit de omstandigheid aileen dat het 
vonnis op verzet van de beklaagde door 
dezelfde rechters is gewezen als het verstek
vonnis, valt niet af te leiden dat het op 
verzet gewezen vonnis niet is geveld door 
een onafhankelijke en onpartijdige rech
terlijke instantie. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 
14.1 I.V.B.P.R.) 

5 mei 1999 617 

84. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten - Artikel 
14.7- Non bis in idem - Bestaansreden 
- Zelfde land- Zelfde misdrijf- Nieuwe 
vervolgingen. 

Art. 14.7 I.V.B.P.R. heeft geen ander 
doel dan te verbieden dat, na een defini
tieve vrijspraak of veroordeling, in een 
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zelfde land opnieuw vervolgingen worden 
ingesteld voor hetzelfde misdrijf. (Art. 4. 7 
I.V.B.P.R.) 

5 mei 1999 617 

85. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten - Artikel 14, 
§§ 1 en 3 - Strafzaken - Getuige -
Verhoor - Noodzaak of opportuniteit -
Beoordeling door de rechter. 

De bodemrechter oordeelt in feite ofhet 
noodzakelijk of opportuun is om een getuige 
op de terechtzitting te horen; noch de artt. 
6.1 en6.3.dE.VR.M.,nochart.14.1I.VB.P.R., 
noch het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging leggen de strafrechter de 
dwingende verplichting op om een getuige 
a decharge onder eed te horen. (Artt. 6.1 
en 6.3.d E.VR.M.; artt. 14.1 en 14.3 I.VB.P.R.; 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging.) 

5 mei 1999 617 

86. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten- Artikel14 
- Administratieve sanctie inzake be
lastingen - Strafsanctie - Begrip. 

Om uit te maken of een administratieve 
sanctie inzake belastingen een straf
sanctie is in de zin van artikel 6 E.V.R.M. 
en 141.V.B.P.R., moet nagegaan worden of 
ze zonder onderscheid elke belasting
plichtige en niet slechts een bepaalde groep 
met een particulier statuut betreft, een 
bepaald gedrag voorschrijft en op de nale
ving ervan een sanctie stelt, niet alleen 
maar een vergoeding in geld van een schade 
betreft, maar essentieel ertoe strekt te 
straffen om de herhaling van gelijk
aardige handelingen te voorkomen, stoelt 
op een norm met een algemeen karakter, 
waarvan het oogmerk terzelfder tijd pre
ventief en repressief is en of ze zeer zwaar 
is gelet op het bedrag ervan. Indien na 
afweging van al deze elementen blijkt dat 
de strafrechtelijke aspecten de doorslag 
geven, moet de administratieve sanctie 
inzake belastingen beschouwd worden als 
een strafsanctie in de zin van de vermelde 
verdragsbepalingen. (Art. 6 E.VR.M. en 
14 I.V.B.P.R.) 

25 mei 1999 719 

87. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten - Artikel 
14.1 -Recht op een onpartijdige rechter 
- Rechter die zich voor de opening van het 
debat over de oplossing van het geschil 
heeft uitgesproken - Niet gerechtigd om 
de zaak te beslechten. 

De rechter die zich reeds voor de ope
ning van het debat over de oplossing van 
het geschil heeft uitgesproken, is niet meer 

gerechtigd om de zaak te beslissen. (Artt. 
6.1 E.V.R.M.en 14.11.V.B.P.R.) 

1juni1999 753 

88. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten - Artikel 
14.3.d - Rechtstreekse werking - Con
flict met regel van intern recht - Voor
rang. 

De artikelen 6.3.c E.VR.M. en 14.3.d 
I.V.B.P.R. hebben rechtstreekse werking 
in de interne rechtsorde en voorrang op de 
minder gunstige bepalingen van het interne 
recht. 

8juni 1999 781 

89. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politiek Rechten-Artikell4.3.d 
- Strafzaken- Strafuordering-Beklaagde 
- Recht op bijstand van een raadsman 
naar keuze - Procedure op verzet - Ver
tegenwoordiging door de raadsman- Wei
gering - Verplichting persoonlijk te ver
schijnen - Gevolg. 

Het recht van een beklaagde om zich, op 
verzet, te verdedigen met de bijstand van 
een raadsman naar zijn keuze, houdt in 
dat de strafrechter, niettegenstaande de 
aan de beklaagde opgelegde verplichting 
om persoonlijk te verschijnen, de raads
man moet toelaten zijn client te vertegen
woordigen, ook al toont deze niet aan dat 
het hem onmogelijk is persoonlijk te ver
schijnen. 

8juni 1999 781 

90. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten- Strafzaken 
- Veroordeling voor dezelfde feiten- Non 
bis in idem - Voorwaarde. 

Feiten die na een definitieve beslissing 
werden gepleegd, zelfs indien van dezelfde 
aard, kunnen niet dezelfde feiten zijn als 
deze die reeds het voorwerp waren van die 
definitieve beslissing, en evenmin de uit
voering van eenzelfde opzet. (Art. 65 Sw.) 

15 juni 1999 837 

91. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten - Straf -
Sociale zekerheid - Werknemers - Bij
dragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid 
- Hoofdaannemer- Bouwplaats- Thwerk
gestelde werknemers - Dagelijkse lijst -
Weglatingen- Rijksdienst voor Maatschap
pelijke Zekerheid - Verschuldigd bedrag 
-Aard. 

De hoofdaannemer die niet op elke bouw
plaats een dagelijkse lijst bijhoudt van 
alle werknemers die er tewerkgesteld zijn, 
die nalaat een werknemer daarop te ver
melden of die onjuiste vermeldingen aan
brengt, is aan de Rijksdienst voor Sociale 
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Zekerheid het bij de wet bepaalde bedrag 
verschuldigd; dat bedrag is geen admini
stratieve sanctie noch straf maar een for
faitaire herstelvergoeding waarop de regels 
niet van toepassing zijn volgens welke, 
enerzijds, geen misdrijfkan worden gestraft 
met straffen die bij de wet niet waren 
ingesteld voordat het misdrijf werd gepleegd, 
en, anderzijds, de minst zware strafwordt 
toegepast indien de ten tijde van het von
nis bepaalde strafverschilt van die welke 
ten tijde van het misdrijf was bepaald. 
(Art. 30ter, § 6, A, Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969; art 15 I.V.B.P.R.) 

6 december 1999 1571 

92. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten- Artikel14 
- Artikel 14.3- Recht van verdediging 
- Strafzaken - Onderzoek in strafzaken 
- Vooronderzoek - Advocaat -Recht op 
bijstand - Draagwijdte. 

Het recht van eenieder zich, bij het 
bepalen van de gegrondheid van een tegen 
hem ingestelde strafvordering, te ver
staan met een door hemzelf gekozen raads
man, de bijstand te hebben van een raadsman 
naar eigen keuze en rechtsbijstand toege
wezen te krijgen, indien het belang van de 
rechtspraak dit eist, bepaald bij artikel 
14, lid 3, bend, I.V.B.P.R. en het recht van 
eenieder zichzelf te verdedigen of de bij
stand te hebben van een raadsman naar 
zijn keuze of, indien hij niet over vol
doende middelen beschikt, om een raads
man te bekostigen, kosteloos door een 
toegevoegd advocaat te kunnen worden 
bijgestaan, bepaald bij artikel 6, lid 3, c, 
E.V.R.M., zijn van toepassing voor de rech
ter die moet oordelen over de gegrondheid 
van die strafvordering. Het middel dat 
ervan uitgaat dat deze bepalingen even
eens van toepassing zijn wanneer een 
persoon tijdens een vooronderzoek wordt 
verhoord, faalt naar recht. (Artt. 6, lid 3, c, 
E.V.R.M.; 14, lid 3, b en d, I.V.B.P.R.) 

14 december 1999 1614 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN 

STRAFZAKEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
1. - Burgerlijke zaken - Algemeen -

Zetel - Samenstelling - Griffier - Bij
stand - Tegenwoordigheid - Gerechte
lijk recht - Regel - Gevolg. 

De regel waaruit volgt dat de griffier de 
rechter bijstaat in alle verrichtingen van 

zijn ambt en dat slechts uitzondering wordt 
gemaakt wanneer om dringende reden 
zijn tegenwoordigheid niet kan worden 
gevorderd, ressorteert onder de rechter
lijke organisatie. (Art. 170 Ger.W.) 

11 januari 1999 20 

2. - Burgerlijke zaken - Openbaar 
ministerie - Bijwonen van de de batten -
Advies aan de rechter - Verschillende 
magistraten - Wettigheid. 

Wegens het beginsel van de eenheid en 
de ondeelbaarheid van het openbaar minis
terie moet, in burgerlijke zaken, het advies 
van het openbaar ministerie niet gegeven 
worden door het lid dat het debat heeft 
bijgewoond. (Artt. 138, 764 tot 768 Ger.W.) 

12 februari 1999 193 

3. - Burgerlijke zaken - Samenstel
ling van de zetel - Vaststelling - Vonnis 
- Proces-verbaal van de terechtzitting -
Tegenstrijdigheid - Gevolg. 

Een vonnis is nietig wanneer het een 
samenstelling van de zetel vermeldt die 
strijdig is met het proces-verbaal van de 
terechtzitting, zonder dat die stukken of 
een beschikking van de voorzitter aanto
nen dat een rechter is aangewezen om een 
andere te vervangen die wettig verhin
derd is de uitspraak bij te wonen. (Art. 
775 Ger.W.) 

22 april 1999 548 

4. - Burgerlijke zaken - Samenstel
ling van het rechtscollege - Behandeling 
en uitspraak - Andere samenstelling -
Gevolg. 

Nietig is de beslissing uitgesproken door 
rechters die niet alle zittingen hebben 
bijgewoond. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.) 

10 mei 1999 647 

5. - Burgerlijke zaken - Samenstel
ling van de zetel - Heropening van het 
debat - Latere beslissing - Voorwaarde. 

N a een beslissing die de heropening van 
het debat beveelt over een door die beslis
sing bepaald onderwerp, zodat het vorige 
debat over dat punt wordt voortgezet, 
moet de latere beslissing over de vorde
ring worden gewezen door de rechters die 
de vorige terechtzitting hebben bijge
woond of, zoniet, door een rechtscollege 
waarvoor het debat in zijn geheel is her
vat. (Art. 779 Ger.W.) 

22 oktober 1999 1324 

6. - Burgerlijke zaken - Samenstel
ling van het rechtscollege - Wijziging -
Herneming van de zaak in haar geheel -
Bewijs. 
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Geen wetsbepaling vereist dat, na wij
ziging van de samenstelling van het rechts
college, in een proces-verbaal van de te
rechtzittingen zou worden vastgesteld dat 
het debat volledig is hernomen; zulks kan 
blijken uit de stukken van de rechtsple
ging. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.) 

28 oktober 1999 1350 

STRAFZAKEN 
7. - Strafzaken- Samenstelling van 

de zetel - Wettig verhinderde magistraat 
- Beschikking van de voorzitter van het 
rechtscollege - Bewijs. 

Wanneer een rechter, die wettig verhin
derd is de uitspraak bij te wonen van een 
vonnis waarover hij mede heeft beraad
slaagd, op het ogenblik van de uitspraak 
door een andere rechter vervangen wordt, 
kan de aanwijzing van die andere rechter 
bewezen worden door een door de griffi.er 
eensluidend verklaard afschrift van de 
beschikking van de voorzitter bij het dos
sier te voegen. (Art. 779 Ger.W.) 

27 januari 1999 90 

8. - Strafzaken - Samenstelling van 
het rechtscollege - Verzet - Wijziging van 
het rechtscollege - Gevolg. 

Het rechtscollege dat uitspraak doet op 
een verzet, mag anders samengesteld zijn 
dan datgene dat de verstekbeslissing heeft 
gewezen. (Art. 187 Sv.; artt. 779 Ger.W.) 

2juni 1999 760 

9. - Strafzaken-Buitengewone terecht
zitting - Voorwaarden. 

Geen enkele wettelijke bepaling legt de 
correctionele rechtbank de verplichting op 
de noodwendigheden van de dienst te pre
ciseren die een buitengewone terechtzit
ting noodzakelijk maken. 

2 juni 1999 760 

10. - Strafzaken - Persoon toege
voegd als griffier - Eedaflegging. 

Het vonnis van de correctionele recht
bank, die is bijgestaan door een als griffi.er 
toegevoegd persoon, zonder dat blijkt dat 
die persoon de bij het oude art. 329 Ger.W. 
voorgeschreven eed heeft afgelegd, is nie
tig. 

27 oktober 1999 1344 

11. - Strafzaken- Samenstelling van 
het rechtscollege - Rechter wettig verhin
derd bij de uitspraak - Vervanging -
Voorwaarde. 

Art. 779 Gerechtelijk Wetboek noch enige 
andere wettelijke bepaling schrijft voor 
dat het vonnis of arrest de wettige verhin
dering van een rechter om de uitspraak 

bij te wonen van de zaak waarover hij 
mede heeft beraadslaagd, dient vast te 
stellen, wanneer die vervanging zonder 
tegenstrijdigheid blijkt uit andere proces
stukken. (Art. 779 Ger.W.) 

30 november 1999 1522 

12. - Strafzaken- Samenstelling van 
het rechtscollege - Correctionele recht
bank - Verhindering van de rechters -
Vaststelling. 

Om de verhinderde rechters en plaats
vervangende rechters te vervangen door 
een advocaat, dient de magistraat die een 
kamer van de rechtbank van eerste aan
leg voorzit die verhindering vast te stel
len, en verder dient de advocaat, die opge
roepen wordt om zitting te houden ten
einde de rechtbank volledig te maken, ten 
minste dertig jaar oud te zijn en op het 
tableau van de Orde ingeschriwen te zijn. 
(Art. 322 Ger.W.) 

22 december 1999 1663 

13. - Strafzaken- Samenstelling van 
het rechtscollege - Correctionele recht
bank - Verhindering van de rechters en 
van de toegevoegde advocaat - Voorwaar
den - Vaststelling. 

Om de verhinderde rechters en plaats
vervangende rechters te vervangen door 
een advocaat, dient de magistraat die een 
kamer van de rechtbank van eerste aan
leg voorzit die verhindering vast te stel
len, en verder dient de advocaat, die opge
roepen wordt om zitting te houden ten
einde de rechtbank volledig te maken, ten 
minste dertig jaar oud te zijn en op het 
tableau van de Orde ingeschreven te zijn. 
(Art. 322 Ger.W.) 

22 december 1999 1663 

RECHTERLIJKE TUCHT 

1. - Tuchtrechtelijke overheden-Minis
ter van Justitie - Beroep - Bevoegdheid 
- Raad van State. 

Niet het Hof van Cassatie maar de 
Raad van State is bevoegd om uitspraak 
te doen over de beroepen tegen de tucht
maatregelen, die de minister van Justitie 
als bestuurlijke overheid treft t.a.v. een 
magistraat. (Artt. 608 tot 610 Ger.W.; art. 
14 Wet Raad van State.) 

3juni1999 769 

2. - Ambtsplichten - Begrip. 
De rechter moet zich terughoudend opstel

len en zich onthouden van elke handeling 
of gedraging die van aard is het vertrou
wen van de rechtzoekende te beschamen 
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of de indruk te wekken dat hij niet langer 
onafhankelijk en onpartijdig is. (Art. 404 
Ger.W.) 

9 september 1999 1062 

3. - Onverenigbaarheden Consult 
geven aan de partijen en hun verdediging 
voeren - Verbod - Doel. 

Het verbod mondeling of schriftelijk de 
verdediging van partijen te voeren en hun 
consult te geven, heeft tot doel de onaf
hankelijkheid en de onpartijdigheid van 
de rechter te waarborgen. (Art. 297 Ger.W.) 

9 september 1999 1062 

4. - Kamervoorzitter in het hof van 
beroep - Gedragingen - Ambtsplichten 
- Waardigheid van het ambt - Tucht
vordering. 

De kamervoorzitter in het hof van beroep 
die door zijn gedragingen die ruime weer
klank hebben gekregen bij het publie, 
ernstige twijfel heeft kunnen doen rijzen 
omtrent zijn persoonlijke integriteit en 
die van de Rechterlijke Macht in haar 
geheel, heeft zijn ambtsplichten verzuimd 
en door zijn gedrag afbreuk gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambt, en wordt door 
het Hofvan Cassatie tot de tuchtstrafvan 
een jaar schorsing veroordeeld. (Artt. 404, 
405, 410 Ger.W.) 

9 september 1999 1062 

5. - Plaatsvervangende rechter- Wei
gering een beslissing te ondertekenen -
Afbreuk aan de plichten van het ambt -
Ontzetting. 

Onder geen enkel voorwendsel mag een 
rechter weigeren een beslissing te onder
tekenen waarover regelmatig is beraad
slaagd. Door aldus te handelen doet hij 
ernstig afbreuk aan de plichten van zijn 
ambt, wat zijn ontzetting kan verantwoor
den. (Art. 152, tweede lid, Grondwet; artt. 
404 Ger.W.) 

2 december 1999 1557 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 
GEZAG VAN GEWIJSDE 
Algemeen 
Strafzaken 
Aller lei 
KRACHT VAN GEWIJSDE 
Strafzaken 

GEZAG VAN GEWIJSDE 

ALGEMEEN 

1. - Gezag van gewijsde- Algemeen 
- Rechter-lijke beslissing - Uitlegging 
door de rechter - Grenzen. 

De rechter die een door hem gewezen 
beslissing moet uitleggen, mag het gezag 
van gewijsde van die beslissing niet aan·
tasten; het ophelderen van een dubbelzin
nigheid, uitsluitend om een uitwerking 
toe te lichten die van rechtswege uit de 
uitgelegde beslissing voortvloeit, wijzigt 
de daarin bevestigde rechten niet. (Art. 
793 Ger.W.) 

20 oktober 1999 1307 

STRAFZAKEN 

2. - Gezag van gewijsde - Strafzaken 
- Beschikking van buitenvervolging
stelling - Arrest van buitenvervolging
stelling - Gevolg. 

De beschikking ofhet arrest van buiten
vervolgingstelling die het onderzoeks
gerecht hierop grondt dat er niet voldoende 
bezwaren bestaan tegen de verdachte, heb
ben enkel tot gevolg dat de strafvordering 
voorlopig wordt stopgezet; ze hebben dus 
geen gezag van gewijsde t.a.v. de rechts
vordering die voor de burgerlijke rechter 
wordt ingesteld door een partij die rech
ten wil afieiden uit het bestaan van de ten 
laste gelegde feiten. (Art. 128 Sv.; Alge
meen rechtsbeginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

29 maart 1999 457 

3. - Gezag van gewijsde- Strafzaken 
- Omvang. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken 
geldt aileen voor hetgeen zeker en nood
zakelijk door de strafrechter is beslist, 
m.b.t. het bestaan van de aan beklaagde 
ten laste gelegde feiten en rekening hou
dend met de motieven die de noodzake
lijke grondslagvan de beslissing in strafzaken 
uitmaken. (Algemeen rechtsbeginsel van 
het gezag van gewijsde in strafzaken.) 

22 september 1999 1151 

4. - Gezag van gewijsde - Strafzaken 
-Omvang. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken 
staat er niet aan in de weg dat de beklaagde, 
die veroordeeld is wegens verduistering 
van een onverdeelde zaak, naderhand betoogt 
dat de door de getroffene geleden schade 
beperkt is tot het deel dat hem in de 
verduisterde zaak toekomt. (Algemeen rechts
beginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken.) 

22 september 1999 1151 

5. - Gezag van gewijsde - Strafzaken 
- Burgerlijke rechtsvordering - WA.M.
verzekering - Tussenkomst van de verze
keraar - Veroordeling van de verzekerde, 
beklaagde - Beslissing gemeen en tegen-
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stelbaar aan de verzekeraar verklaard -
Hoger beroep van de verzekeraar aileen -
Gevolgen. 

Wanneer aileen de verzekeraar hoger 
beroep instelt, heeft de beslissing waarbij 
hij samen met de verzekerde t.a.v. de 
burgerlijke partij of de burgerlijke par
tijen is veroordeeld, jegens hem geen gezag 
van gewijsde; het feit dat die beslissing 
hem niet tegenstelbaar is, geldt zowel 
t.a.v. de benadeelde persoon als van de 
verzekerde. 

29 september 1999 1186 

6. - Gezag van gewijsde - Strafzaken 
- Onderzoeksgerecht - Voorlopige Hech
tenis. 

De beslissingen van de onderzoeks
gerechten die inzake voorlopige hechtenis 
uitspraak doen, kunnen geen gezag van 
gewijsde verwerven. 

29 september 1999 1190 

7. - Gezag van gewijsde- Strafzaken 
-Begrip. 

Een beslissing over de strafvordering 
verkrijgt slechts gezag van gewijsde met 
aile hieraan verbonden gevolgen nadat de 
strafvordering is vervailen, d.w.z. nadat 
de zaak onherroepelijk is berecht; dat is 
niet het geval zolang het cassatieberoep 
niet is verworpen. (Algemeen rechtsbegin
sel van het gezag van gewijsde in strafza
ken.) 

24 december 1999 1678 

ALLERLEI 

8. - Gezag van gewijsde - Allerlei -
Strafvordering- Verval- Ontzetting van 
het ouderlijk gezag - Gevolg. 

N aar recht verantwoord is de beslissing 
waarbij de ontzetting van het ouderlijk 
gezag wordt uitgesproken ten aanzien van 
een strafrechtelijk veroordeelde vader of 
moeder, ongeacht het verval van de straf
vordering door het gezag van het gewijsde. 

10 februari 1999 177 

9. - Gezag van gewijsde - Allerlei -
Cassatiearrest. 

Een op een eerste cassatieberoep gewe
zen arrest van het Hofvan Cassatie heeft 
geen gezag van gewijsde. 

5 mei 1999 617 

KRACHT VAN GEWIJSDE 

STRAFZAKEN 

10. - Kracht van gewijsde - Strafza
ken- Veroordeelde beklaagde- In kracht 
van gewijsde gegane veroordelende beslis
sing - Zelfde feit - Nieuwe vervolgingen. 

De beklaagde die is veroordeeld door 
een in kracht van gewijsde gegane rech
terlijke beslissing, kan niet meer wegens 
hetzelfde feit worden vervolgd, ook al wordt 
dat feit anders omschreven. 

14 april 1999 493 

11. - Kracht van gewijsde - Strafza
ken - Begrip. 

Een beslissing op de strafvordering heeft 
gezag van gewijsde zodra zij is gewezen, 
maar verkrijgt pas kracht van gewijsde 
wanneer zij onherroepelijk wordt; dat is 
het geval bij verwerping van het cassatie
beroep. 

5 oktober 1999 1217 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 

1. - Begrip - Tegensprekelijk debat. 
Er bestaat geen toepasselijk algemeen 

rechtsbeginsel van het recht op tegen
spraak dat onderscheiden is van het alge
meen beginsel van het recht van verdediging, 
wanneer aan de rechter aileen wordt ver
weten dat hij het debat heeft gesloten 
zonder dat de conclusie van de tegenpartij 
aan eiser is medegedeeld. 

14 januari 1999 52 

2. - Dwaling - Rechtvaardiging -
Onoverkomelijke dwaling - Begrip. 

De rechter kan aileen wettig beslissen 
dat een rechtsdwaling onoverkomelijk is 
en derhalve een rechtvaardigingsgrond ople
vert als hij vaststelt dat degene die zich 
beroept op die dwaling, heeft gehandeld 
zoals ieder bedachtzaam en voorzichtig 
mens die in dezelfde toestand verkeert; de 
loutere vaststeiling dat degene die zich op 
de onoverkomelijke rechtsdwaling beroept, 
slecht werd ingelicht, zelfs door een bevoegd 
persoon, is niet voldoende. (Artt. 1147 en 
1148 B.W.; algemeen rechtsbeginsel dat 
rechtsdwaling een rechtvaardigingsgrond 
oplevert wanneer zij onoverkomelijk is.) 

18 januari 1999 59 

3. - Continui'teit van de openbare dienst 
- Doel - Grenzen. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de con
tinui:teit van de openbare dienst, volgens 
hetwelk, in de regel, de goederen van een 
publieke persoon niet vatbaar zijn voor 
maatregelen van gedwongen tenuitvoer
legging, bedoelt aileen het blijvend karak
ter van de openbare instellingen en van 
hun werking te verzekeren. 

28 januari 1999 99 

4. - Continui'teit van de openbare dienst 
- Goederen van een publieke persoon -
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Inbeslagneming- Wettigheid- Criteria 
- Verstoring van de continui:teit- Begrip. 

Ret algemeen rechtsheginsel van de con
tinui:teit van de openhare dienst helet als 
zodanig het heslag op de goederen van een 
puhlieke persoon slechts in zoverre hier
door de continui:teit van de open hare dienst 
werkelijk in het gedrang komt; de rechter 
kan zijn heslissing dat het heslag de con
tinui:teit van de openhare dienst niet in 
het gedrang hrengt, niet uitsluitend gron
den op de hescheiden omvang van de 
schuld en op de redenen waarom die schuld 
niet vrijwillig is hetaald door de publieke 
persoon. 

28 januari 1999 99 

5. - Non bis in idem - Fiscale mis
drijven- Administratieve sancties- Straf
rechtelijke sancties - Cumulatie. 

Niemand mag voor een tweede keer 
worden herecht of gestraft voor een straf
haar feit waarvoor hij reeds overeenkom
stig de wet en procesrecht van elk land hij 
einduitspraak is veroordeeld of waarvan 
hij is vrijgesproken; zulks helet niet dat de 
Belgische overheid sancties van uiteenlo
pende aard mag hepalen voor eenzelfde 
inbreuk, de ene onderworpen aan het natio
nale strafrechtstelsel, de andere onderwor
pen aan het stelsel van de administratieve 
sanctie, ook al zou die administratieve 
sanctie een strafrechtelijke aard hehhen 
in de zin van artikel 6 E.V:R.M. 

5 fehruari 1999 142 

6. - Non bis in idem - Fiscale mis
drijven - Administratieve sancties -
Strafrechtelijke sancties - Cumulatie. 

Niemand mag voor een tweede keer 
worden herecht of gestraft voor een straf
haar feit waarvoor hij reeds overeenkom
stig de wet en procesrecht van elk land bij 
einduitspraak is veroordeeld of waarvan 
hij is vrijgesproken; zulks helet niet dat de 
Belgische overheid sancties van uiteenlo
pende aard mag hepalen voor eenzelfde 
inhreuk, de ene onderworpen aan het natio
nale strafrechtstelsel, de andere onderwor
pen aan het stelsel van de administratieve 
sanctie, ook al zou die administratieve 
sanctie een strafrechtelijke aard hebhen 
in de zin van artikel6 E.V.R.M. (Art. 14.7 
I.V:B.P.R.) 

5 februari 1999 155 

7. - Subjectief recht - Vervallen
verklaring. 

Er bestaat geen algemeen rechtshegin
sel dat niemand vervallen kan worden 
verklaard van een door de wet toegekend 
suhjectief recht dan door een wet. 

12 fehruari 1999 191 

8. - Onpartijdigheid van de rechter
Geneeskunde- Beroepsorden- Orde van 
Geneesheren - Raad van beroep - Recht 
op een onpartijdige rechterlijke instantie 
-Begrip. 

Uit de omstandigheid dat de genees
heer, die kennis heeft genomen van de 
zaak als lid van de provinciale raad na 
heraadslaging mede heslist heeft over de 
verwijzing naar een onderzoekscommissie, 
zelf deelnam aan de hehandeling, de heraad
slaging en de uitspraak over de zaak door 
de raad van heroep, valt af te lei den dat de 
heslissing van de raad van heroep gewe
zen is met miskenning van het algemeen 
rechtsheginsel van de onpartijdigheid van 
de rechter. 

25 fehruari 1999 282 

9. - Strafzaken - Persoonlijk karak
ter van de straffen - Rechtspersonen -
Gemeente - College van burgemeester en 
schepenen - Collegiale beslissing - Een
stemmigheid - Gevolg. 

Een foutieve heslissing kan worden toe
gerekend aan elk lid van het schepencol
lege, als zij over die heslissing eenparig en 
zonder voorhehoud hehhen gestemd; de 
rechter die de leden van dat college niet 
veroordeelt op grond alleen dat zij in dat 
orgaan zitting hehhen gehad, maar zich 
ertoe heperkt vast te stellen dat elk lid 
ervan persoonlijk verantwoordelijk is, in 
weerwil van het collegiale karakter van 
de heslissing, voert geen collectieve straf
rechtelijke verantwoordelijkheid in. (Artt. 
418 tot 420 Sw.; algemeen rechtsheginsel 
van het persoonlijk karakter van de straf
fen.) 

3 maart 1999 293 

10. - Debat op tegenspraak - Begrip. 
Er hestaat geen algemeen rechtshegin

sel inzake tegenspraak dat verschilt van 
het algemeen heginsel van het recht van 
verdediging. (Algemeen beginsel van het 
recht van verdediging.) 

24 maart 1999 433 

11. - Non bis in idem- Toepassing
Werkloosheid- Toekenningsvoorwaarden 
- Arbeidsmarkt - Beschikbaarheid -
Onbeschikbaarheid- Uitsluiting- Maat
regel - Aard - Gevolg. 

Ret algemeen rechtsbeginsel "non his in 
idem" geldt niet voor de maatregel gena
men ingevolge art. 56, § 1 en 2, Werkloos
heidshesluit 1991. (Algemeen rechtshegin
sel "non his in idem"; art. 56, § 1 en 2, 
Werkloosheidshesluit 1991.) 

3 mei 1999 608 
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12. - Onafhankelijkheid en onpartij
digheid van de rechter - Tuchtzaken -
Toepasselijkheid - Begrip - Orde van 
Geneesheren- Lid van de raad van beroep 
- Lid van het controleorgaan - Gevolg. 

Het algemeen rechtsbeginsel van onaf
hankelijkheid en onpartijdigheid van de 
rechter is op alle rechtscolleges toepasse
lijk en met name op de raad van beroep 
van de Orde van Geneesheren; dit begin
sel wordt miskend wanneer de beslissing 
mede wordt gewezen door een rechter van 
wie terecht kan worden gevreesd dat hij 
niet de waarborgen van onpartijdigheid 
biedt waarop de rechtzoekende recht heeft; 
zulks is het geval wanneer een lid van die 
raad van beroep mede een tuchtsanctie 
uitspreekt terwijl dat lid tevens deel uit
maakt van het controleorgaan, het comite 
van de dienst voor geneeskundige controle 
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering, dat het onder
zoek heeft gevoerd op grond waarvan die 
tuchtsanctie is genomen. 

7 mei 1999 629 

13. - Beginsel van de eerbiediging van 
het gewettigd vertrouwen- Toepassing
Voorwaarden - Werkloosheid - Recht op 
uitkering - Langdurige werkloosheid. 

Uit de overweging dat de werkloze mis
leid kan zijn geweest omtrent zijn werke
lijk statuut en, bijgevolg, omtrent de aard 
van zijn verplichtingen, doordat de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening hem in 
september 1991 een formulier ter onder
tekening heeft voorgelegd dat hem kon 
doen geloven dat hij vrijgesteld bleef van 
art. 143 Werkloosheidsbesluit 1963, kan 
de rechter niet wettig afleiden dat, met 
toepassing van de beginselen van vertrou
wen en zekerheid, voornoemd art. 143 
geen toepassing kan vinden. (Art. 143 
Werkloosheidsbesluit 1963; algemeen 
rechtsbeginsel van het rechtmatig vertrou
wen; algemeen rechtsbeginsel van het recht 
op rechtszekerheid.) · 

17 mei 1999 672 

14. - Recht op rechtszekerheid- Toe
passing - Voorwaarden - Werkloosheid 
-Recht op uitkering- Langdurige werk
loosheid. 

Uit de overweging dat de werkloze mis
leid kan zijn geweest omtrent zijn werke
lijk statuut en, bijgevolg, omtrent de aard 
van zijn verplichtingen, doordat de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening hem in 
september 1991 een formulier ter onder
tekening heeft voorgelegd dat hem kon 
doen geloven dat hij vrijgesteld bleef van 
art. 143 Werkloosheidsbesluit 1963, kan 

de rechter niet wettig afleiden dat, met 
toepassing van de beginselen van vertrou
wen en zekerheid, voornoemd art. 143 
geen toepassing kan vinden. (Art. 143 
Werkloosheidsbesluit 1963; algemeen 
rechtsbeginsel van het rechtmatig vertrou
wen; algemeen rechtsbeginsel van het recht 
op rechtszekerheid.) 

17 mei 1999 672 

15. - Strafrechtspleging- Inquisitoir 
karakter. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbegin
sel volgens hetwelk de strafrechtspleging 
een inquisitoir karakter heeft; de rechts
pleging ter zitting die, in de regel, open
baar, mondeling en tegensprekelijk is, heeft 
daarentegen een accusatoir karakter. 

26 mei 1999 728 

16. - Algemeen rechtsbeginsel van de 
onpartijdigheid van de rechter- Rechter 
die zich voor de opening van het debat over 
de oplossing van het geschil heeft uitge
sproken - Niet gerechtigd om de zaak te 
beslechten. 

De rechter die zich reeds voor de ope
ning van het debat over de oplossing van 
het geschil heeft uitgesproken, is niet meer 
gerechtigd om de zaak te beslissen. (Artt. 
6.1 E.V.R.M.en 14.1 I.V.B.P.R.) 

1juni 1999 753 

17. - Beginsel van behoorlijk bestuur 
- Recht op rechtszekerheid - Doe[ -
Grenzen. 

De algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur sluiten het recht op rechtszeker
heid in; dit houdt onder meer in dat de 
burger moet kunnen vertrouwen op de 
openbare diensten en erop moet kunnen 
rekenen dat zij regels in acht nemen en 
een standvastig beleid volgen dat de bur
ger niet anders kan opvatten; dat de alge
mene beginselen van behoorlijk bestuur 
niet kunnen worden ingeroepen indien die 
leiden tot een beleid dat tegen wettelijke 
bepalingen ingaat. (Beginsel van behoor
lijk bestuur; algemeen beginsel van het 
recht op rechtszekerheid.) 

14 juni 1999 824 

18. - "Non bis in idem"- Verdovende 
middelen- Internationale sluikhandel
Invoer - Feiten gepleegd in Belgie en in 
het buitenland - Afzonderlijke feiten -
Beginsel "non bis in idem"- Toepassing. 

Ongeacht het in artikel 54 van de Over
eenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering 
van het Akkoord van Schengen van 14 
juni 1985 vervatte "non bis in idem"
beginsel, volgt uit de bepalingen (van arti
kel 71 van deze overeenkomst) van artikel 



- 199-

36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen van 30 maart 1961 
en van artikel 22.2.a(i) van het Verdrag 
inzake psychotrope stoffen van 21 februari 
1971 dat de op het grondgebied van ver
schillende Overeenkomstsluitende Par
tijen gepleegde strafbare feiten, wat de 
sluikhandel in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen betreft, afzonderlijke 
misdrijven zijn die afzonderlijk worden 
bestraft. (Artt. 54 en 71 S.U.O., art. 36.2.a 
Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende 
middelen van 30 maart 1961, art. 22.2.a 
(i) Verdrag inzake psychotrope stoffen van 
21 februari 1971.) 

29 juni 1999 986 

19. - Tot het bewijs van het tegendeel 
wordt iedereen geacht te goeder trouw te 
zijn. 

Er bestaat geen algemeen beginsel dat 
tot bewijs van het tegendeel iedereen geacht 
wordt te goeder trouw te zijn. 

9 september 1999 1077 

20. - Onpartijdigheid van de rechter 
- Strafzaken- Ordemaatregel- Verwij
dering uit de zittingzaal - Toepassing. 

Uit de uitsluitende omstandigheid dat 
de rechter een partij bij ordemaatregel uit 
de zittingzaal verwijdert, waartoe hij de 
macht heeft, kan niet worden afgeleid dat 
hij hierdoor voortijdig zijn mening over de 
zaak geeft. (Art. 758, tweede lid, Ger.W.) 

21 september 1999 1130 

21. - Dwaling - Rechtvaardigings
grond- Onoverkomelijke dwaling- Begrip. 

De dwaling kan onder bepaalde omstan
digheden door de rechter als onoverkome
lijk worden beschouwd maar slechts wan
neer uit die omstandigheden valt af te 
leiden dat degene die zich erop beroept, 
heeft gehandeld zoals ieder redelijk en 
voorzichtig persoon. 

25 oktober 1999 1327 

22. - Beginsel van (het recht op) tegen
spraak- Recht van verdediging- Vonnis
gerechten - Debat op tegenspraak -
Grenzen. 

Het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging verplicht de rechter niet 
om de gedachtegang op grond waarvan hij 
tot zijn overtuiging is gekomen, aan de 
tegenspraak van de partijen te onderwer
pen. 

10 november 1999 1419 

23. - Strafzaken - "Twijfel komt de 
beklaagde ten goede" - Draagwijdte. 

De twijfel die de beklaagde ten goede 
moet komen, is de twijfel die naar het 
oordeel van de rechter betrekking heeft op 

de schuld van de vervolgde persoon aan de 
hem ten laste gelegde feiten. 

8 december 1999 1593 

24. - Strafzaken - Vermoeden van 
onschuld - Begrip. 

Uit de omstandigheid dat de strafrech
ter de door de beklaagde tot zijn verweer 
aangevoerde feitelijke gegevens als niet 
geloofWaardig verwerpt, kan niet worden 
afgeleid dat de rechter de bewijslast omkeert, 
noch dat hij het vermoeden van onschuld 
miskent. 

21 december 1999 1654 

25. - Algemeen rechtsbeginsel betref
fende de onpartijdigheid van de rechter -
Strafzaken - Begrip. 

Rechters worden vermoed onpartijdig 
te zijn en het bewijs van hun partijdigheid 
kan niet blijken uit het feit aileen dat zij 
in hun beslissing melding maken van gege
vens die voor eiser ongunstig zijn. 

24 december 1999 1678 

RECHTSWEIGERING 

Rechtsweigering. 
De strafrechter vermag niet te beslissen 

de strafWet niet toe te pas sen omdat, naar 
zijn oordeel, de wettelijk bepaalde bestraf
fing, in een bepaalde zaak, niet in verhou
ding is met de aard van overtreding of de 
financiele draagkracht van de beklaagde. 

18 mei 1999 682 

RECHT VAN VERDEDIGING 
BURGERLIJKE ZAKEN 

STRAFZAKEN 

BELASTINGZAKEN 

TUCHTZAKEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
1. - Burgerlijke zaken - Getuigen -

Getuigenuerhoor - Vervallenverklaring 
wegens foutieve passiviteit. 

De rechter miskent het recht van ver
dediging van een partij niet wanneer hij 
haar wegens foutieve passiviteit vervallen 
verklaart van het recht het bij een vroe
gere beslissing toegestaan getuigenver
hoor te houden. 

12 februari 1999 191 

2. - Burgerlijke zaken-Rechtbanken 
- Vonnissen en arresten - Beslissing -
Juridische grondslag - Geen aanvoering 
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door partijen - Geen gelegenheid tot tegen
spraak voor de partijen - Deskundigen
onderzoek. 

De appelrechter die, ondanks het akkoord 
van de partijen om de deskundigen
opdracht, zoals zij door de eerste rechter 
werd vastgesteld, te wijzigen, beslist dat 
er geen grond bestaat tot wijziging van die 
opdracht, werpt een geschil op waarvan 
de conclusies van de partijen geen gewag 
maken en waarover die partijen geen nit
leg hebben kunnen verstrekken; aldus mis
kent de appelrechter het beschikkings
beginsel, als het geschil de openbare orde 
niet raakt, en het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging, in alle geval
len. (Beschikkingsbeginsel; algemeen begin
sel van het recht van verdediging.) 

1 maart 1999 290 

3. - Burgerlijke zaken - Ambtshalve 
afwijzing van vordering door de rechter
Geen heropening der debatten - Gevolg. 

De rechter die ambtshalve in subsidi
aire orde gestelde vorderingen, ongeacht 
de gebruikte bewoordingen, afwijst om 
reden van tegenstrijdigheid en onverzoen
baarheid met de in hoofdorde gestelde eis, 
zonder het debat te heropenen, schendt 
art. 774, tweede lid, Ger.W. en miskent 
hetrechtvan verdediging. (Art. 774, tweede 
lid, Ger.W.) 

23 april 1999 552 

4. - Burgerlijke zaken - Bedienaar 
van de eredienst- Afzetting door de gees
telijke overheid- Toetsing door de rechter 
- Grenzen. 

Wanneer de geestelijke overheid een 
bedienaar van de eredienst zijn taak heeft 
ontnomen, is de rechter niet, zelfs niet in 
kort geding, bevoegd om op grond van de 
rechten van de mens of het recht van 
verdediging te bevelen dat de betrokkene 
zijn pastorale taak verder zou vervullen. 
(Art. 21 Gw. (1994).) 

3 juni 1999 767 

5. - Burgerlijke zaken 
- Rechtbanken. 

Conclusies 

Geen schending van het recht van ver
dediging kan worden afgeleid uit de omstan
digheid dat de rechter eiser niet heeft 
aangezocht om andere conclusies in te 
dienen dan die welke voornoemde partij 
bij het dossier van de rechtspleging had 
gevoegd. (Algemeen beginsel van het recht 
van verdediging.) 

6 september 1999 1034 

6. - Burgerlijke zaken- Beginsel van 
tegenspraak - Algemeen. 

Artikel 6.1 E.V.R.M. verleent aan een
ieder het recht op een eerlijke behande
ling van zijn zaak door een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instantie; uit 
deze regel en uit het algemeen rechtsbe
ginsel inzake het recht van verdediging 
vloeit voort dat aan de procespartijen de 
mogelijkheid wordt geboden om tegen
spraak te voeren omtrent elk stuk of elk 
betoog dat van aard is het oordeel van de 
rechter te bei:nvloeden. (Art. 6.1 E.V.R.M.; 
algemeen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging; art. 772 Ger.W.) 

13 september 1999 1095 

7. - Burgerlijke zaken - Berechting 
- Sluiting van de debatten - Schriftelijk 
advies O.M. - Verzoek tot heropening der 
debatten - Beginsel van tegenspraak -
Procespartijen - Rechten - Draag
wijdte. 

Uit art. 6.1 E.V.R.M. en uit het alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging kunnen de procespartijen, in 
civiele zaken, geen onbeperkt recht put
ten om na sluiting van het debat, tegen
spraak te voeren over het advies dat door 
een onafhankelijk magistraat van het open
baar ministerie is gegeven aan de rechter; 
dit recht is beperkt tot hetgeen nodig is 
voor de handhaving van de genoemde 
rechten en inzonderheid van het recht op 
een eerlijke behandeling van de zaak en 
die noodzaak moet worden veroordeeld in 
het licht van het gehele procesverloop. 
(Art. 6.1 E.V.R.M.; algemeen rechtsbegin
sel inzake het recht van verdediging.) 

13 september 1999 1095 

8. - Burgerlijke zaken- Beschikkings
beginsel - Miskenning. 

De rechter die ambtshalve een geschil 
opwerpt dat de openbare orde niet raakt 
en waarvan de partijen het bestaan had
den uitgesloten, miskent het beschikkings
beginsel en het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging. (Art. 1138, 2°, 
Ger.W.) 

17 september 1999 1119 

9. - Burgerlijke zaken- Deskundigen
onderzoek bevolen door een onderzoeksrech
ter-Niet op tegenspraak- Bewijswaarde. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging kan niet worden afgeleid uit de omstan
digheid dat de burgerlijke rechter, onder 
de gegevens die op tegenspraak aan zijn 
oordeel zijn voorgelegd, een niet
tegensprekelijk, op bevel van een onder
zoeksrechter opgemaakt deskundigen
verslag, als vermoeden in aanmerking heeft 
genomen. (Art. 2 Ger.W.) 

24 december 1999 1668 
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STRAFZAKEN 
10. - Strafzaken- Bewijs- Strafvor

dering - Strafonderzoek - Recht om te 
zwijgen en om niet aan de eigen inverdenking
stelling mee te werken - Inlichtingen ver
kregen met miskenning van het recht van 
verdediging - Wettigheid. 

Het bewijs dat is verkregen door een 
handeling die niet verenigbaar is met de 
grondregelen van de strafrechtspleging of 
met de algemene rechtsbeginselen, en meer 
bepaald met de eerbiediging van het recht 
van verdediging, waartoe het zwijgrecht 
behoort, is onwettig. 

13 januari 1999 28 

11. - Strafzaken - Douane en accijn
zen- Burgerlijke rechtsvordering tot beta
ling van ontdoken rechten- Strafonderzoek 
- Recht om te zwijgen en om niet aan de 
eigen inverdenkingstelling mee te werken 
- Inlichtingen verkregen met miskenning 
van het recht van verdediging - Gevolg. 

Voor de rechtsvordering tot invordering 
van de ontdoken rechten mag het bestuur 
geen voordeel halen uit inlichtingen die, 
naar aanleiding van een onderzoek dat tot 
strafVervolgingen geleid heeft, zijn verkre
gen met miskenning van het recht van 
verdediging, en meer bepaald van het 
recht om te zwijgen en om niet mee te 
werken aan de eigen inverdenkingstelling. 
(Artt. 6.1, 6.2 en 10 E.V.R.M.; art. 14.3, g, 
I.V.B.P.R.) 

13 januari 1999 28 

12. - Strafzaken - Omschrijving -
Wijziging - Voorwaarden. 

De omschrijving kan slechts op regelma
tige wijze worden gewijzigd, als de beklaagde 
op de hoogte is gebracht van de wijziging 
of als hij tegen de nieuwe omschrijving 
verweer heeft gevoerd of heeft kunnen 
voeren. (Algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van het recht van verdedi
ging.) 

13 januari 1999 44 

13. - Strafzaken - Uit het debat ge
weerde stukken - Lot- Eerlijk proces -
Eerbiediging. 

Het vonnisgerecht eerbiedigt het recht 
van verdediging en handelt volgens de 
regels van een eerlijk proces, wanneer het 
zijn beslissing grondt op gegevens die geen 
verband houden met bepaalde stukken, 
die het uit het debat weert, maar niette
min beslist dat die stukken zelf in het 
dossier van de rechtspleging mogen blij
ven. 

20 januari 1999 65 

14. - Strafzaken- Openbaar minis
terie - Zittingzaal - Plaats - Gevolg. 

Het niet aan de feitenrechter voorge
legde middel, afgeleid uit de miskenning 
van het recht van verdediging, doordat 
het openbaar ministerie, op de terechtzit
ting, naast de rechter heeft plaats
genomen, is nieuw en bijgevolg niet ont
vankelijk. 

20 januari 1999 66 

15. - Strafzaken- Getuigenis-Andere 
gegevens - Beoordeling rechter. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging en schending van art. 6 E.V.R.M. 
kunnen niet worden afgeleid uit de omstan
digheid aileen dat de rechter zijn beslis
sing grondt op een getuigenis zonder re
kening te houden met andere gegevens 
van het dossier, wanneer de beklaagde 
zijn middelen vrijelijk heeft kunnen voor
dragen over alle gegevens van dat dossier. 

3 februari 1999 131 

16. - Strafzaken - Niet op tegen
spraak uitgevoerd deskundigenonderzoek 
- Weigering aanvullend deskundigenon
derzoek - Weigering om een prejudiciele 
vraag aan het Arbitragehof te stellen -
Tegensprekelijk debat over vaststellingen 
van deskundige en vorderingen - Gevolg. 

Miskenning van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging kan niet 
worden afgeleid uit de omstandigheid aileen 
dat het door de onderzoeksrechter bevolen 
deskundigenonderzoek, in de regel, niet 
op tegenspraak wordt verricht, en even
min uit de weigering van de rechter om 
aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag 
te stellen of een aanvullend deskundigen
onderzoek te bevelen, wanneer de partijen 
voor de feitenrechter tegenspraak hebben 
kunnen voeren over de vaststellingen van 
de deskundige en over de daarover gestelde 
vragen. 

10 februari 1999 175 

17. - Strafzaken- Redelijke termijn 
- Beraadslaging - Duur - Gevolg. 

De duur van een beraadslaging geeft op 
zichzelf geen aanwijzing van overschrij
ding van de redelijke termijn. (Art. 6.1 
E.V.R.M.) 

10 februari 1999 179 

18. - Strafzaken - Straf - Straf
maat - Motivering - Weigering van de 
beklaagde om schuld te bekennen. 

Het recht van verdediging wordt mis
kend door de appelrechters, die de verzwa
ring van de straf gronden op de omstandig
heid dat de beklaagde voor zijn rechters 
het bestaan is blijven ontkennen van een 

-c.------=----=-:r-
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van de gegevens die ZIJ m aanmerking 
hadden genomen tot staving van hun over
tuiging en hun beslissing dat hij schuldig 
was, en aldus de beklaagde straffen omdat 
hij weigert schuld te bekennen. (Alge
meen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging; artt. 195, tweede lid, en 211 
Sv.) 

24 februari 1999 275 

19. - Strafzaken - Straf - Straf
maat - Motivering - Weigering van de 
beklaagde om schuld te bekennen. 

Ret recht van verdediging wordt mis
kend door de rechter, die de strafmaat 
verantwoordt door erop te wijzen dat de 
beklaagde verkiest zijn slachtoffer te beklad
den in plaats van zijn daden te bekennen, 
en aldus de beklaagde straft omdat hij 
weigert schuld te bekennen. (Algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging; art. 195, tweede lid, en 211 Sv.) 

24 februari 1999 276 

20. - Strafzaken - Onderzoeksge
recht - Regeling van de rechtspleging -
Tegensprekelijk debat. 

De beslissing waarbij de beklaagde naar 
de correctionele rechtbank verwezen wordt 
zonder hem op de terechtzitting te hebben 
opgeroepen om aldaar gehoord te worden, 
miskent het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging. (Artt. 127 en 135, § 
3, Sv.) 

24 februari 1999 278 

21. - Strafzaken - Straf - Maatre
gel - Gewoon uitstel - Verval van het 
recht tot sturen - Motivering - Wijze 
waarop de beklaagde zijn onschuld heeft 
willen staande houden - Gevolg. 

Ret recht van verdediging wordt geschon
den als de appelrechters, om het door de 
eerste rechter voor de strafvan het verval 
van het recht tot sturen verleende uitstel 
ongedaan te maken, acht slaan op de 
wijze waarop de beklaagde zijn onschuld 
heeft willen aantonen. (Algemeen begin
sel van het recht van verdediging; art. 
195, tweede en derde lid, Sv.; art. 8, § 1, 
Probatiewet.) 

3 maart 1999 305 

22. - Strafzaken - Omschrijving -
Wijziging - Voorwaarden - Burgerlijke 
partij - Conclusie - Gevolgen. 

De omschrijving kan aileen op regelma
tige wijze worden gewijzigd als er aan 
twee voorwaarden wordt voldaan, nl. als 
de door de rechter in aanmerking geno
men feiten dezelfde feiten zijn als die 
waarop de vervolging gegrond is en als de 
beklaagde de gelegenheid heeft gekregen 

verweer te voeren tegen de nieuwe omschrij
ving; dit is het geval wanneer de burger
lijke partij een conclusie heeft neergelegd, 
waarin zij een dergelijke wijziging van de 
telastlegging heeft gevorderd, en de be
klaagde over de nodige tijd en faciliteiten 
heeft beschikt om zijn verdediging voor te 
dragen. (Algemeen beginsel van het recht 
van verdediging; art. 6.3.b E.V.R.M.) 

3 maart 1999 306 

23. - Strafzaken - Weigering tot uit
stel - Motivering. 

Ret vonnis dat weigert de tenuitvoerleg
ging van de straf uit te stellen, op grond 
dat de beklaagde een grondregel van het 
Wegverkeersreglement is blijven misken
nen, zonder vast te stellen dat hij reeds 
eerder is veroordeeld wegens dezelfde telast
legging, miskent het recht van verdedi
ging. 

10 maart 1999 353 

24. - Strafzaken- Cassatiemiddel-
Nieuw middel - Ontvankelijkheid. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging kan niet voor de eerste maal voor het 
Rof van Cassatie worden aangevoerd. 

17 maart 1999 393 

25. -- Strafzaken - Onderzoeks
gerecht - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis- Mededeling van het dossier
Nieuwe stukken. 

Aan de verdachte en zijn raadsman, die 
v66r de terechtzitting van de raadkamer 
de gelegenheid hadden gekregen van het 
volledig dossier van de rechtspleging inzage 
te nemen, en v66r de terechtzitting van de 
kamer van inbeschuldigingstelling in ken
nis werden gesteld dat er nieuwe stukken 
waren waarvan hen ook de mogelijkheid 
werd geboden inzage te nemen bij middel 
van een verdaging binnen de termijn van 
art. 30, § 3, tweede lid, Wet Voorlopige 
Rechtenis, moet niet opnieuw het gehele 
dossier ter inzage worden medegedeeld. 
(Artt. 21, § 3, en 30, § 3, tweede lid, Wet 
Voorlopige Rechtenis.) 

23 maart 1999 417 

26. - Strafzaken - Vreemdelingen -
Maatregel van vrijheidsberoving- Kamer 
van inbeschuldigingstelling- Inzage van 
het dossier - Bericht aan raadsman -
Gevolg. 

Ret recht van verdediging van de vreem
deling wordt niet geschonden, wanneer 
zijn raadsman bij aangetekende brief van 
de griffier bericht heeft gekregen dat hij 
het dossier kan raadplegen op de griffie 
van het hofvan beroep gedurende de twee 
werkdagen die aan de terechtzitting van 
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de kamer van inbeschuldigingstelling voor
afgaan, zelfs als dat vormvereiste voor de 
raadkamer niet is nageleefd. (Art. 72, 
zesde lid, Vreemdelingenwet; algemeen 
beginsel van het recht van verdediging.) 

24 maart 1999 433 

27. - Strafzaken - Getuigenverkla
ring - Bedrieglijke verstandhouding -
Beoordeling door de rechter. 

Uit de omstandigheid aileen dat de feiten
rechter een getuigenverklaring verwerpt 
op grond dat ze op bedrieglijke verstand
houding berust, kan geen miskenning van 
het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging worden afgeleid. (Algemeen 
beginsel van het recht van verdediging.) 

21 april1999 543 

28. - Strafzaken - Strafvordering -
Getuigen- Ondervraging tijdens het voor
onderzoek - Onderzoek ter terechtzitting 
- Afwezigheid van de getuige - Gevolg. 

Het gebruik van een getuigenis afge
legd tijdens het vooronderzoek schendt op 
zich het recht van de beklaagde op een 
eerlijk proces en op het laten ondervragen 
van getuigen niet, voor zover zijn recht 
van verdediging wordt geeerbiedigd; dit is 
het geval wanneer de beklaagde vol
doende de gelegenheid heeft gekregen om 
de getuigenis te betwisten en de getuige te 
ondervragen, hetzij op het ogenblik dat de 
getuigenis afgelegd wordt, hetzij op een 
later tijdstip; de omstandigheid dat deze 
getuige, op het ogenblik van de behande
ling van de zaak ten gronde, niet meer 
aan te treffen is en dan ook niet ter 
terechtzitting kan worden verhoord, levert 
op zich evenmin een schending op van het 
recht van verdediging en het vereiste van 
een eerlijk proces. (Art. 6.1 en 6.3.d E.V.R.M.) 

27 april 1999 564 

29. - Strafzaken - Strafvordering -
Voeging van dossier - Verzoek van de 
beklaagde - Rechtsmacht van de rechter 
- Openbaar ministerie. 

De rechter heeft geen rechtsmacht om 
het openbaar ministerie te bevelen een 
ander strafdossier bij de bij hem aanhan
gige strafzaak te voegen. 

27 april 1999 564 

30. - Strafzaken-Miskenning- Begrip. 
Het recht op een onafhankelijke en onpar-

tijdige rechterlijke instantie heeft geen 
betrekking op het openbaar ministerie. 
Miskenning van het recht van verdedi
ging, met name de partijdigheid van een 
rechter, kan niet worden afgeleid uit het 
feit dat die rechter geoordeeld heeft dat 
een door een parketmagistraat onderte-

kende brief van meet af aan een namaking 
bleek te zijn, aangezien de aangeklaagde 
onwettigheid niet te wijten is aan de rech
ter zelf maar aan een magistraat van het 
openbaar ministerie. 

28 april 1999 5'70 

31. - Strafzaken- Verzoek om bijko
mende onderzoeksmaatregel - Verwer
ping - Voorwaarde. 

Het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging wordt niet miskend door 
de rechter die niet ingaat op de vordering 
om een aanvullende maatregel van onder
zoek te verrichten, wanneer eiser alle door 
het O.M. tegen hen aangevoerde gegevens 
vrijelijk heeft kunnen tegenspreken. 

28 april 1999 584 

32. - Strafzaken -Hofvan assisen
Tussenvordering - Aanwezigheid van de 
gezworenen - Gevolg. 

Het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging noch het recht op 
een eerlijk proces worden miskend door de 
omstandigheid aileen dat, naar aanlei
ding van de tussenvordering van de beschul
digde voor het hof van ass is en betreffende 
uit het debat te weren stukken, de inhoud 
van die stukken besproken is in aanwe
zigheid van de gezworenen, wanneer die 
uit het debat geweerde stukken na het 
tussenarrest niet opnieuw in het debat 
zijn gebracht. 

28 april 1999 586 

33. - Strafzaken- Tenlastelegging
Misdrijf- Begin- en einddatum - Verbe
tering door de rechter - Gevolg. 

N aar recht verantwoord is het arrest 
dat, in geval van verbetering door de 
appelrechters van de tijdsbepaling van 
een misdrijf, zonder wijziging van de op de 
oorspronkelijke tenlastelegging vermelde 
begin- en einddatum, oordeelt dat het 
recht van verdediging is geeerbiedigd als 
de verdachte zich niet heeft kunnen ver
gissen nopens de hem ten laste gelegde 
feiten en daarover verweer voerde. 

4 mei 1999 611 

34. - Strafzaken - Getuige - Ver
hoor-Noodzaak of opportuniteit- Beoor
deling door de rechter. 

De bodemrechter oordeelt in feite ofhet 
noodzakelijk of opportuun is om een getuige 
op de terechtzitting te horen; noch de artt. 
6.1 en 6.3.d E.V.R.M., noch art. 14.1 I.V.B.P.R., 
noch het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging leggen de strafrechter de 
dwingende verplichting op om een getuige 
a decharge onder eed te horen. (Artt. 6.1 
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en 6.3.d E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3 I.V.B.P.R.; 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging.) 

5 mei 1999 617 

35. - Strafzaken - Straf - Straf
maat- Motivering- Beklaagde- Gedrag 
t.a. v. de getuigen en de slachtoffers. 

De beklaagde heeft weliswaar het recht 
om vrij de wijze te kiezen waarop hij zijn 
onschuld voor de rechter staande wil hou
den,.maar de rechter kan, bij de beoorde
ling van de mentaliteit van de beklaagde 
en met het oog op de bepaling van de 
strafmaat, rekening houden met diens hou
ding jegens de getuigen en de slachto:ffers 
tijdens het onderzoek. (Algemeen beginsel 
van het recht van verdediging; art. 195, 
tweede lid, Sv.) 

19 mei 1999 692 

36. - Strafzaken - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Regeling van 
de rechtspleging - Geen voeging van het 
administratief dossier van de Bijzondere 
Belastinginspectie - Gevolg. 

De verwijzing naar de correctionele recht
bank zonder voeging van het administra
tief dossier van de Bijzondere Belasting
inspectie laat de bevoegdheid van deze 
rechtbank om te oordelen over het eerlijk 
karakter van het proces in zijn geheel en 
bijaldien ook het recht van verdediging 
onverkort. (Art. 130 Sv.) 

25 mei 1999 719 

37. - Strafzaken- Onpartijdigheid van 
de rechter- Hof van beroep- Samenstel
ling van het rechtscollege - Uitspraak 
van het arrest- Magistraat die een wettig 
verhinderde magistraat vervangt- Magis
traat die tijdens de verwijzing deel heeft 
uitgemaakt van de kamer van inbe
schuldigingstelling - Gevolg. 

Wanneer een raadsheer, die bij beschik
king van de voorzitter is aangewezen om 
een andere raadsheer te vervangen die 
wettig verhinderd is om de uitspraak bij 
te wonen van het arrest van het hof van 
beroep waarover hij mede heeft beraad
slaagd, deel heeft uitgemaakt van de kamer 
van inbeschuldigingstelling die uitspraak 
heeft gedaan over het hoger beroep van de 
beklaagde tegen de beschikking van de 
raadkamer, die hem naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen, kan de loutere 
aanwezigheid van die magistraat ter zit
ting op het ogenblik van de uitspraak 
geen gewettigde verdenking wekken aan
gaande de geschiktheid van het hof van 
beroep om op onpartijdige wijze uitspraak 
te doen, aangezien hij niet heeft deelgeno
men aan het beraad van het arrest; uit die 

omstandigheid aileen kan niet worden afge
leid dat de beklaagde geen recht heeft 
gehad op een eerlijk proces in de zin van 
art. 6.1. E.V.R.M. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 
779, .tweede lid, Ger.W.; algemeen begin
sel van het recht van verdediging.) 

16 juni 1999 845 

38. - Strafzaken- Vonnisgerechten
Eerlijk proces - Begrip. 

Aangezien de beklaagde voor de vonnis
gerechten ongehinderd tegenspraak heeft 
kunnen voeren over de door het O.M. en 
de burgerlijke partijen tegen hem inge
brachte gegevens, kan hij niet aanvoeren 
dat hij geen recht heeft gehad op een 
eerlijk proces en evenmin dat zijn recht 
van verdediging is geschonden. (Art. 6.1 
E.V.R.M.; algemeen beginsel van het recht 
van verdediging.) 

16juni 1999 845 

39. - Strafzaken Deskundigenon-
derzoek- Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. 

De bodemrechter oordeelt in feite, mits 
hij het recht van verdediging eerbiedigt, 
of er al dan niet grond bestaat om een 
deskundigenonderzoek te bevelen; scherr
ding van het recht van verdediging kan 
niet worden afgeleid uit de omstandigheid 
aileen dat de bodemrechter het door een 
partij gedane bewijsaanbod heeft verwor
pen, op grond dat het aangeboden bewijs 
niet noodzakelijk was om tot zijn overtui
ging te komen. (Algemeen beginsel van 
het recht van verdediging.) 

16 juni 1999 871 

40. - Strafzaken - 'lkrzoek tot ver
hoor van een getuige- Afwijzing- Beoor
deling door de rechter. 

Het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging en het recht op een 
eerlijk proces worden miskend door de 
rechter die het verzoek van de beklaagde 
om een getuige te horen, afwijst zonder 
vast te stellen dat het horen van die 
getuige geen nut vertoont voor het vor
men van zijn oordeel en zonder aan de 
beklaagde de mogelijkheid te bieden om 
de door hem gevraagde getuige op te roe
pen. (Art. 6.3.d E.V.R.M.) 

22juni 1999 920 

41. - Strafzaken- Strafvordering
Gegevens aangebracht door het openbaar 
ministerie - Geen kennisgeving aan de 
verdediging. 

Uit de omstandigheid dat het O.M. ver
zuimd zou hebben de verdediging ervan 
op de hoogte te brengen dat de beklaagde 
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door buitenlandse overheden was ver
hoord en dat er van dergelijke verhoren 
geen melding is gemaakt, kan niet worden 
afgeleid dat de beklaagde geen recht heeft 
gehad op een eerlijk proces of dat haar 
recht van verdediging is miskend, aange
zien zij, voor de vonnisgerechten, de moge
lijkheid heeft gehad om vrij tegenspraak 
te voeren over alle door het O.M. tegen 
haar ingebrachte gegevens. (Art. 6.1 
E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.; algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging.) 

23juni1999 941 

42. - Strafzaken - Voorlopige hechte
nis - Handhaving - Kamer van 
inbeschuldigingstelling- M ededeling van 
het dossier aan de verdediging - Wijze 
van mededeling. 

Noch art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis 
20 juli 1990 noch art. 5.4 E.V.R.M. bepa
len dat het dossier aan de verdachte moet 
worden medegedeeld v66r de terechtzit
ting van de kamer van inbeschuldiging
stelling die uitspraak moet doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis, 
wanneer hij daarvan, overeenkomstig art. 
21, § 3, of art. 22, derde lid, van die wet, 
inzage heeft kunnen nemen voor de terecht
zitting van de raadkamer, tenzij nadien 
nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd; 
de eerbiediging van het recht van verde
diging en inzonderheid de regel van het 
contradictoire debat in verband met deze 
nieuwe stukken wordt gewaarborgd door 
de kennisgeving aan de verdachte en zijn 
raadsman dat het dossier v66r de terecht
zitting ter inzage te hunner beschikking 
staat, zonder dat van het bestaan van 
nieuwe stukken melding moet worden 
gemaakt. (Art. 5.4 E.V.R.M.; art. 30 Wet 
Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990; alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging.) 

13 juli 1999 1001 

43. - Strafzaken- Vervolging wegens 
deelneming aan misdrijf - Verweer van 
de beklaagde. 

De daad van deelneming is slechts een 
van de modaliteiten van uitvoering van 
het misdrijf, hetgeen inhoudt dat de be
klaagde verweer moet voeren tegen de 
telastlegging hetzij van rechtstreekse uit
voering van het misdrijf, hetzij van deel
neming aan dat misdrijf. (Art. 66 Sw.) 

7 september 1999 1038 

44. - Strafzaken - Ordemaatregel -
Verwijdering uit de zittingzaal - Toepas
sing. 

Uit de uitsluitende omstandigheid dat 
de rechter een partij bij ordemaatregel uit 
de zittingzaal verwijdert, waartoe hij de 
macht heeft, kan niet worden afgeleid dat 
hij hierdoor voortijdig zijn mening over de 
zaak geeft. (Art. 758, tweede lid, Ger.W.) 

21 september 1999 1130 

45. - Strafzaken - Douane en accijn
zen - Proces-verbaal tot vaststelling van 
de feiten - Proces-verbaallaattijdig opge
steld - Beoordeling door de feitenrechter 
- Toepassing. 

De enkele omstandigheid dat een proces
verbaal tot vaststelling van de overtredin
gen inzake douane en accijzen laattijdig 
werd opgesteld, houdt niet automatisch 
een miskenning van het recht van verde
diging in; het staat aan de rechter daar
over in feite te oordelen. (Art. 276 A.W.D.A.) 

21 september 1999 1132 

46. - Strafzaken - Wet tot wijziging 
van de regels inzake bewijsvoering in straf
zaken- Weerlegbaar vermoeden- Wegver
keerswet, artikel 67bis - Werking in de 
tijd - Toepassing. 

Alhoewel behorend tot het formele straf
recht, is een wijzigende wettelijke bepa
ling inzake bewijsvoering in strafzaken 
waardoor het recht van verdediging wordt 
aangetast, slechts toepasselijk op feiten 
die na de inwerkingtreding van die bepa
ling zijn gepleegd. (Art. 2 Sw.; art. 67bis 
Wegverkeerswet.) 

19 oktober 1999 1302 

47.- Strafzaken-Getuigenis-Gebrek 
in de procedure- Vernietigd onderzoek -
Beklaagde - Gebruik. 

De strafrechter miskent het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging, wanneer hij de beklaagde het recht 
ontzegt om gebruik te maken van de inhoud 
van een getuigenis, die afgenomen werd 
in de loop van een onderzoek dat wegens 
een gebrek in de procedure is vernietigd, 
en die hij, tot staving van zijn verdedi
ging, wilde aanvoeren. (Algemeen begin
sel van het recht van verdediging.) 

3 november 1999 1369 

48. - Strafzaken- Vonnisgerechten
Tegensprekelijk debat - Grenzen -

Het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging verplicht de rechter niet 
om de gedachtegang op grond waarvan hij 
tot zijn overtuiging is gekomen, aan de 
tegenspraak van de partijen te onderwer
pen. 

-10 november 1999 1419 

49. - Strafzaken- Vonnisgerechten
Beslissing - Grondslag. 
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Miskenning van het recht van verdedi
ging kan niet worden afgeleid uit het feit 
dat de rechter zijn beslissing gegrond heeft 
op andere gegevens van het dossier dan de 
vorderingen en conclusies van het O.M. en 
van de burgerlijke partij, waarover de 
partijen vrij tegenspraak hebben kunnen 
voeren. 

10 november 1999 1419 

50. - Strafzaken - Voorlopige hechte
nis - Handhaving- Motivering. 

Het recht van verdediging wordt mis
kend door de appelrechters die de hand
having van de voorlopige hechtenis bevelen, 
met name op grand dat uit de conclusie 
van de verdachte blijkt dat hij beslist te 
kwader trouw is en dat het besluit van 
een conclusie met een dergelijk uitgangs
punt niet kan worden gevolgd. 

24 november 1999 1494 

51. - Strafzaken - Bewijsmiddel -
Onwettigheid - Aantasting - Voor
waarde. 

De onwettigheid van een bewijsmiddel 
tast slechts dan het recht van verdediging 
en op een eerlijk proces onherstelbaar 
aan, wanneer alle onderzoeksdaden door 
hun verstrengeling met het onwettige be
wijs met dezelfde onwettigheid zijn behept 
en zowel het gerechtelijk onderzoek als de 
strafvordering bijgevolg geheel erop steu
nen en heeft niet noodzakelijk voor gevolg 
dat alle latere onderzoeksdaden daardoor 
nietig zijn; het staat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die, uitspraak 
doende met toepassing van de artikelen 
136, 136bis en 235bis Wetboek van Straf
vordering, de onwettigheid van bepaalde 
bewijzen vaststelt, in feite, mitsdien onaan
tastbaar te oordelen of en in welke mate 
deze onwettige bewijzen wel dan niet aan 
de oorsprong liggen van de andere onder
zoeksdaden of ermee zodanig verstrengeld 
zijn dat zij ermee een geheel uitmaken 
zodat het recht van verdediging en op een 
eerlijk proces onherstelbaar is aangetast. 
(Artt. 6, lid 1, E.V.R.M.; 136, 136bis en 
235bis Sv.) 

14 december 1999 1614 

52. - Strafzaken - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel 
- Onwettigheid- Gevolg. 

Wanneer de kamer van inbeschuldiging
stelling oordeelt dat de andere bewijs
middelen niet voortvloeien uit de onwettig 
bevonden bewijzen en ermee niet verstren
geld zijn, houdt zulks geen miskenning 
van het recht van verdediging in en sluit 
zulks de mogelijkheid van een eerlijk pro
ces voor de vonnisrechter niet uit, gezien, 

eensdeels, deze andere bewijsmiddelen later 
door de vonnisrechter aan de tegenspraak 
zullen onderworpen worden en deze hun 
bewijswaarde zal beoordelen, anderdeels, 
deze rechter geen kennis zal hebben van 
de door de kamer van inbeschuldigingstelling 
onwettig bevonden bewij zen, die, met toe
passing van artikel 235bis, § 6, Wetboek 
van Strafvordering, nietig worden ver
hlaard en uit het strafdossier worden ver
wijderd. (Artt. 6, lid 1, E.V.R.M.; 235bis, 
§ 6, Sv.) 

14 december 1999 1614 

53. - Strafzaken - Onderzoek in straf
zaken - Vooronderzoek - Advocaat -
Recht op bijstand - Draagwijdte. 

Het recht van eenieder zich, bij het 
bepalen van de gegrondheid van een tegen 
hem ingestelde strafvordering, te ver
staan met een door hemzelf gekozen raads
man, de bijstand te hebben van een raadsman 
naar eigen keuze en rechtsbijstand toege
wezen te krijgen, indien het belang van de 
rechtspraak dit eist, bepaald bij artikel 
14, lid 3, bend, I.V.B.P.R. en het recht van 
eenieder zichzelf te ve1·dedigen of de bij
stand te hebben van een raadsman naar 
zijn keuze of, indien hij niet over vol
doende middelen beschikt, om een raads
man te bekostigen, kosteloos door een 
toegevoegd advocaat te kunnen worden 
bijgestaan, bepaald bij artikel 6, lid 3, c, 
E.V.R.M., zijn van toepassingvoor de rech
ter die moet oordelen over de gegrondheid 
van die strafvordering. Het middel dat 
ervan uitgaat dat deze bepalingen even
eens van toepassing zijn wanneer een 
persoon tijdens een vooronderzoek wordt 
ver hoard, faalt naar recht. (Artt. 6, lid 3, c, 
E.V.R.M.; 14, lid 3, b end, I.V.B.P.R.) 

14 december 1999 1614 

BELASTINGZAKEN 
54. - Belastingzakeri .:2_ Begrip - Tegen

sprekelijk debat. 
Er bestaat geen toepasselijk algemeen 

rechtsbeginsel van het recht op tegen
spraak dat onderscheiden is van het alge
meen beginsel van het recht van verdediging, 
wanneer aan de rechter aileen wordt ver
weten dat hij het debat heeft gesloten 
zonder dat de conclusie van de tegenpartij 
aan eiser is medegedeeld. 

14 januari 1999 52 

55. - Belastingzaken Cassatie-
middel - Nieuw middel - Ontvankelijk
heid. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging mag niet voor het eerst voor het Hof 
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van Cassatie worden aangevoerd. (Alge
meen beginsel van het recht van verdedi
ging.) 
· 14 januari 1999 52 

TUCHTZAKEN 
56. - Tuchtzaken - Orde van Genees

heren - Nieuwe omschrijving - Gev'ol
gen. 

Ook al zijn de feiten op grond waarvan 
in hoger beroep een tuchtstrafwordt opge
legd dezelfde als die waarvoor een genees
heer wordt vervolgd, toch wordt zijn recht 
van verdediging miskend wanneer hij niet 
de gelegenheid heeft gehad verweer te 
voeren en voor de raad van beroep geen 
verweer heeft gevoerd op grond van de 
nieuwe hem ten laste gelegde omschrij-
ving. 

4 maart 1999 317 

57. - Tuchtzaken- Orde van Genees
heren - Raad van beroep - Vertrouwe
lijke gegevens - Onbeschikbaar- Gevolg. 

Het recht van verdediging van de ver
volgde arts wordt niet geschonden door
dat de raad van beroep vaststelt dat de 
door die arts gevraagde gegevens ook niet 
ter beschikking zijn van de raad, dat ze 
van vertrouwelijke aard zijn en dat de 
beslissing genomen wordt enkel op grond 
van de voorliggende gegevens die de arts 
heeft kunnen onderzoeken en bespreken. 

7 mei 1999 638 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN AR-
RESTEN 

ALGEMEEN 

GEEN CONCLUSIE 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 

zaken inbegrepen) 
Strafzaken (geestrijke dranken en douane 

en accijnzen inbegrepen) 
OP CONCLUSIE 
Algemeen 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 

zaken inbegrepen) 
Strafzaken (geestrijke dranken en douane 

en accijnzen inbegrepen) 
Belastingzaken 
Tuchtzaken 
ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen- Strafzaken- Vonnis

gerecht- Beslissing- Motivering- Recht 
op een eerlijk proces - Begrip. 

Uit de omstandigheid alleen dat een 
beslissing van het vonnisgerecht niet regel
matig met redenen omkleed zou zijn, kan 
geen schending van art. 6 E.V.R.M. wor
den afgeleid. (Art. 6 E.V.R.M.) 

13 januari 1999 43 

2. - Algemeen - Miskenning van de 
fundamentele vrijheden en van het recht 
op een daadwerkelijk rechtsmiddel- Beslis
sing niet regelmatig met redenen omkleed 
- Gevolgen. 

Uit de omstandigheid alleen dat een 
arrest niet regelmatig met redenen zou 
zijn omkleed, kan niet worden afgeleid 
dat de bij de Gw. en de internationale 
verdragen gewaarborgde fundamentele 
vrijheden of het recht op een effectief 
rechtsmiddel voor een nationale rechter is 
miskend. 

17 februari 1999 214 

3. - Algemeen- Strafzaken- Vermel
ding van wetsbepaling die straf bepaalt -
Vergissing - Gevolg. 

De vermelding van de wetsbepaling die 
een strafvoor het bewezen verklaarde feit 
bepaalt is een vormvereiste, zodat een 
vergissing van de rechter bij de aandui
ding van dergelijke bepaling niet tot cas
satie kan leiden wanneer de uitgesproken 
strafvoorkomt in de toepasselijke wetsbe
paling. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

23 februari 1999 250 

4. - Algemeen - Tegenstrijdige rede
nen- Gemeente- College van burgemees
ter en schepenen - Beraadslagend orgaan 
- Eenstemmigheid - Fout - Persoon
lijke daad. 

Het is niet tegenstrijdig om, enerzijds, 
te beslissen dat het college van burgemees
ter en schepenen een beraadslagend orgaan 
is, waarvan de leden, in de regel, elk 
afzonderlijk geen enkele beslissings
bevoegdheid hebben, en, anderzijds, vast 
te stellen dat de beslissing van dat college 
eenstemmig is genomen door al zijn leden, 
zodat, in voorkomend geval, ieder persoon
lijk kan worden aangesproken. (Art 149 
Gw.) 

3 maart 1999 293 

5. - Algemeen - Begrip en aard van 
een reden - Burgerlijke zaken - Tegen
strijdige redenen - Begrip. 

Een tegenstrijdigheid in de motivering 
waarvan het onderzoek noopt tot toetsing 
van de toepassing van wettelijke bepalin
gen, komt niet neer op een gebrek aan 
motivering en is dus geen schending van 
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art. 149 gecoiird. Gw. [1994]. (Art. 149 
gecoi:ird. Gw. [1994].) 

19 april 1999 523 

6. - Algemeen - Beroepen beslissing 
- Nietigheid- Bevestiging- Eigen gran
den - Gevolg. 

De beslissing die de beroepen beslissing 
op eigen gronden bevestigt neemt aldus 
de eventuele nietigheid ervan niet over. 

7 mei 1999 638 

7. - Algemeen - Beslissing gegrond 
op de rechtsleer. 

De rechter die zijn beslissing grondt op 
een wetsbepaling volgens de eigen ontle
ding die hij ervan geeft en waarbij hij 
aangeeft dat die aansluit bij de leer van de 
meeste commentatoren, geeft aan die rechts
leer geen algemene en als regel geldende 
draagwijdte. (Art. 6 Ger.W.) 

14 mei 1999 668 

8. - Algemeen - Uitspraak bij wege 
van algemene en als regelgeldende beschik
king- Op de rechtspraak gegronde beslis
sing - Voorwaarde. 

De feitenrechter die zijn beslissing op 
de rechtspraak grondt zonder de redenen 
te vermelden waarom hij zich ernaar schikt, 
geeft aan die rechtspraak een algemene 
en als regel geldende draagwijdte en schendt 
art. 6 Ger.W. (Art. 6 Ger.W.) 

20 september 1999 1128 

9. - Algemeen - Strafzaken - Straf 
en strafmaat - Motiveringsplicht - Hof 
van Cassatie - Toetsing van het Hof -
Marginale toetsing - Grens. 

De marginale toetsing van de straf
motivering, waartoe het Hof gehouden is, 
betekent niet dat het zich in de plaats 
vermag te stellen van de feitenrechter bij 
het beoordelen van de gepastheid van de 
straf of van de strafmaat. (Art. 195 Sv.) 

21 september 1999 1130 

10. -· Algemeen - Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen) - Toetsing van de wettigheid -
Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid -
Vonnis van een vrederechter - Appel
rechter- Bepaling- Partijen- Kooplie
den- Geen vaststelling. 

Ret vonnis van de rechtbank van koop
handel dat in hager beroep uitspraak doet 
over een vonnis van de vrederechter, is 
niet regelmatig met redenen omkleed wan
neer het vonnis in hager beroep in het 
ongewisse laat of het om een geschil tus
sen kooplieden gaat. (Art. 149 gecoi:ird. 
Gw. [1994].) 

4 oktober 1999 1199 

11. - Algemeen - Gebrek aan motive
ring - Begrip - Conclusie - Grief -
Beslissing van de rechter - Verband -
Geen verband. 

Ret ontbreken in een rechterlijke beslis
sing van enige considerans die in verband 
kan worden gebracht met de in de conclu
sie van een partij vervatte grief, maakt in 
se geen gebrek aan redengeving uit. (Art. 
149 gecoiird. Gw. [1994].) 

4 oktober 1999 1201 

12. - Algemeen - Burgerlijke zaken 
- Motiveringsplicht - Vormvereiste. 

De verplichting vonnissen en arresten 
met redenen te omkleden is een vorm
vereiste. (Artt. 148 Gee. Gw. [1994].) 

6 december 1999 1580 

GEEN CONCLUSIE 

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN 
EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) 

13. - Geen conclusie-Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen) - Beslissing - Toepassing van wet
telijke bepalingen - Noodzakelijke ver
meldingen. 

Bij ontstentenis van daartoe strek
kende conclusies moet de burgerlijke rech
ter niet alle elementen vermelden die de 
toepassing van een wetsbepaling verant
woorden. (Art. 149 Gw.) 

29 januari 1999 107 

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN 
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 

14. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Straf- Strafmaat -
Recht van verdediging - Weigering van 
de beklaagde om schuld te bekennen. 

Ret recht van verdediging wordt mis
kend door de appelrechters, die de verzwa
ring van de straf gronden op de omstandig
heid dat de beklaagde voor zijn rechters 
het bestaan is blijven ontkennen van een 
van de gegevens die zij in aanmerking 
had den genomen tot staving van hun over
tuiging en hun beslissing dat hij schuldig 
was, en aldus de beklaagde stra:lfen omdat 
hij weigert schuld te bekennen. (Alge
meen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging; artt. 195, tweede lid, en 211 
Sv.) 

24 februari 1999 275 

15. - Geen conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Straf- Strafmaat -
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Recht van verdediging - Weigering van 
de beklaagde om schuld te bekennen. 

Het recht van verdediging wordt mis
kend door de rechter, die de strafmaat 
verantwoordt door erop te wijzen dat de 
beklaagde verkiest zijn slachtoffer te beklad
den in plaats van zijn daden te bekennen, 
en aldus de beklaagde straft omdat hij 
weigert schuld te bekennen. (Algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging; artt. 195, tweede lid, en 211 Sv.) 

24 februari 1999 276 

16. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Motivering in rechte -
Strafvordering- Veroordeling- Aanwij
zing van wettelijke bepalingen. 

Om naar recht met redenen te zijn 
omkleed, moet de veroordelende beslis
sing opgave doen van de wettelijke bepa
lingen waarbij de bestanddelen van het 
ten laste gelegde misdrijf worden vastge
steld alsook van de wetsbepalingen waar
bij de straf wordt bepaald. (Art. 149 Gw. 
[1994]; artt. 195 en 211 Sv.) 

24 maart 1999 424 

17. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Opschorting van de 
uitspraak - Weigering - Motivering. 

De rechter die een straf met uitstel 
oplegt en daarbij de redenen van die beslis
sing vermeldt, verantwoordt naar recht 
zijn weigering om in te gaan op de door de 
beklaagde ingestelde vordering tot opschor
ting van de veroordeling. (Art. 195 Sv.; 
art. 3 Probatiewet.) 

24 maart 1999 424 

18. - Geen conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Veroordeling - Vast
stelling van de bestanddelen van het misdrijf 

Niet wettig met redenen omkleed is de 
beslissing die nalaat aile bestanddelen 
van het bewezen verklaarde misdrijfvast 
te steilen. (Art. 149 Gw.) 

18 mei 1999 681 

19. - Geen conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Beslissing waarbij de 
telastlegging bewezen verklaard wordt -
Telastlegging omschreven in de bewoordin
gen van de wet - Gevolg. 

Wanneer het aan de beklaagde ten laste 
gelegde misdrijf is omschreven in de bewoor
dingen van de wet, stelt de rechter, die bij 
ontstentenis van een conclusie van de 
beklaagde dienaangaande het ten laste 
gelegde feit bewezen verklaart, vast dat 

de bestanddelen van het misdrijfvoorhan
den zijn en motiveett hij regelmatig zijn 
beslissing. 

19 mei 1999 688 

20. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Vereiste vermeldingen 
- Toepasselijke wetsbepalingen- Steden
bouw - Herstel van plaats in de vorige 
staat. 

Wanneer de strafrechter het herstel van 
de plaats in de vorige staat beveelt op 
vordering van de gemachtigde ambtenaar 
van stedenbouw, moet hij de wettelijke 
bepalingen vermelden die de bestandde
len vermelden van het tegen de beklaagde 
bewezen verklaarde misdrijf. (Art. 195, 
eerste lid, Sv.; art. 65 Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw; oud art. 67 en 
nieuw art. 155 Waals Wetboek Ruimte
lijke Ordening en Stedenbouw.) 

19 mei 1999 690 
3750205 

21. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Straf- Strafmaat -
Beklaagde- Gedrag t.a.v. de getuigen en 
de slachtoffers. 

De beklaagde heeft weliswaar het recht 
om vrij de wijze te kiezen waarop hij zijn 
onschuld voor de rechter staande wil hou
den, maar de rechter kan, bij de beoorde
ling van de mentaliteit van de beklaagde 
en met het oog op de bepaling van de 
strafinaat, rekening houden met diens hou
ding jegens de getuigen en de slachtoffers 
tijdens het onderzoek. (Algemeen beginsel 
van het recht van verdediging; art. 195, 
tweede lid, Sv.) 

19 mei 1999 692 

22. - Geen conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Middel uiteengezet in 
het exploot van verzet - Gevolg. 

Het exploot van verzet is een proces
handeling waarbij de verzetdoende partij, 
enerzijds, haar verzet ter kennis brengt 
van de tegenpartij en, anderzijds, de zaak 
bij de rechtbank aanhangig maakt, maar 
is geen conclusie die voor de feitenrechter 
genomen wordt; laatstgenoemde hoeft bij
gevolg niet te antwoorden op verweermid
delen die aileen in het exploot van verzet 
worden aangevoerd. (Art. 149 Gw. [1994).) 

16 juni 1999 866 

23. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen)- Straf- Keuze- Straf
maat ~ Verval van het recht tot sturen -
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Rechtbank die in hager beroep uitspraak 
doet - Discriminatie - Arbitragehof -
Prejudiciele vraag - Verplichting van het 
Hof van Cassatie. 

De aan de rechter opgelegde bijzondere 
motiveringsplicht van de keuze van de 
straf en de strafmaat, is niet van toepas
sing wanneer de rechtbank uitspraak doet 
in graad van beroep, behalve wanneer zij 
een verval van het recht tot het besturen 
van een voertuig, een luchtschip of het 
geleiden van een rijdier uitspreekt; wan
neer een cassatiemiddel betoogt dat die 
vrijstelling van de motiveringsplicht leidt 
tot discriminatie tussen de beklaagden 
naar gelang van de rang van het rechts
college dat hen in laatste aanleg moet 
berechten, stelt het Hof van Cassatie een 
prejudiciiHe vraag aan het Arbitragehof. 
(Art. 26, § 1, Bijzondere Wet Arbitrage
hof.) 

16 juni 1999 870 

24. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen)- Veroordeling op de straf
vordering - Te vermelden wettelijke be
palingen. 

Om naar recht met redenen omkleed te 
zijn, moet een veroordelende beslissing op 
de strafvordering, hetzij in haar eigen 
redenen, hetzij met verwijzing naar de 
beroepen beslissing, melding maken van 
de wettelijke bepalingen die het aan de 
beklaagde ten laste gelegde feit strafbaar 
stellen en van die welke een straf opleg
gen. (Art. 149 Gw.) 

23 juni 1999 939 

25. - Geen conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Straf- Thrval van het 
recht tot sturen - Motivering. 

De appelrechtbank die het verval van 
het recht tot sturen uitspreekt wegens het 
in het verkeer brengen van een sleep 
zonder verlichting, terwijl het gebruik van 
de lichten verplicht was, komt zijn bijzon
dere motiveringsplicht na, wanneer zij 
erop wijst dat de beklaagden zodoende 
een bijzonder ernstige fout hebben begaan 
die de rechtmatige verwachtingen van de 
andere weggebruikers in de war kon stu
ren en dat de door de eerste rechter uit
gesproken stra:lfen wettig zijn en in ver
houding staan tot de zwaarwichtigheid 
van de feiten. (Art. 195, tweede en derde 
lid, Sv.) 

23 juni 1999 940 

26. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Thrvolgingen wegens 

diefstal en, subsidiair, wegens heling -
Wijziging van de omschrijving in bedrieg
lijk verbergen - Voorwaarde. 

Het hof van beroep omkleedt zijn beslis
sing, om de wegens diefstal en, subsidiair, 
wegens heling vervolgde beklaagde schul
dig te verklaren, niet regelmatig met rede
nen, wanneer het, na die telastleggingen 
niet bewezen te hebben verklaard, jegens 
de beklaagde de telastlegging bedrieglijk 
verbergen, waartegen hij zich voor het hof 
heeft moeten verdedigen, bewezen ver
klaart, maar dat misdrijf niet in de bewoor
dingen van de wet omschrijft. 

10 november 1999 1421 

27. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Stedenbouw - Telast
legging met verzwarende omstandigheid 
- Bewezen verklaring in bewoordingen 
van wet. 

De appelrechters moeten niet, bij ont
stentenis van conclusie, vermelden op welke 
feitelijke gegevens zij hun oordeel over 
het bewezen zijn van de aan beklaagde ter 
kennis gebrachte aanvulling van de telast
legging met de verzwarende omstandig
heid bepaald door artikel 66, derde lid, 
van het decreet van 22 oktober 1996 op de 
ruimtelijke ordening steunen; door de ten 
laste gelegde verzwarende omstandigheid 
in de bewoordingen van de wet bewezen te 
verklaren, is de beslissing regelmatig met 
redenen omkleed. 

16 november 1999 1444 

28. - Geen conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen)- Throordeling op de straf
vordering - Te vermelden wettelijke be
palingen. 

Om naar recht met redenen omkleed te 
zijn, moet een veroordelende beslissing op 
de strafvordering, hetzij in haar eigen re
denen, hetzij met verwijzing naar de beroe
pen beslissing, melding maken van de wette
lijke bepalingen die het aan de beklaagde ten 
laste gelegde feit stratbaar stellen en van die 
welke een straf opleggen. (Art. 149 Gw.) 

24 november 1999 1490 

29. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Veroordeling in de app?d
kosten. 

Bij gebrek aan een desbetreffende con
clusie van de beklaagde hoeven de appel
rechters zijn veroordeling in de appelkosten, 
die een rechtsgevolg is van hun beslissing, 
niet speciaal met redenen te omkleden. 
(Art. 149 Gw.) 

1 december 1999 1542 
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30. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Tegenstrijdigheid -
Begrip- Artikel149 Grondwet 1994. 

De motivering van een vonnis, die gegrond 
is op een feitelijke interpretatie van een in 
dat vonnis weergegeven verklaring, is niet 
aangetast door tegenstrijdigheid die gelijk
staat met een gebrek aan motivering, op 
voorwaarde dat die interpretatie niet zelf 
door tegenstrijdigheid is aangetast. 

8 december 1999 1593 

OP CONCLUSIE 

ALGEMEEN 

31. - Op conclusie -Algemeen -Ant
woord op de conclusie - Belang. 

Art. 149 Gw. houdt geen verband met de 
relevantie van het op de conclusie gegeven 
antwoord. (Art. 149 Gw.) 

16juni 1999 845 

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN 
EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) 

32. - Op conclusie - Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen)- Conclusie die doelloos is geworden. 

De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een conclusie die wegens een niet door 
het cassatiemiddel bekritiseerde beslis
sing doelloos is geworden. (Art. 149 Gw.) 

11 februari 1999 187 

33. - Op conclusie - Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen) - Mondeling verweer- Antwoord 
van de rechter - Verplichting. 

De rechter is niet verplicht in te gaan op 
een mondeling verweer van een partij en 
moet dergelijk verweer niet beantwoor
den, hoewel van dit verweer melding is 
gemaakt in de conclusie of pleitnota van 
een andere partij. (Art. 149 Gw.) 

26 februari 1999 283 

34. - Op conclusie- Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen) - Verzoek tot heropening van de 
debatten - Verwerping - Geen redenen. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
het arrest dat, zonder opgave van de rede
:rien van zijn beslissing, een verzoek tot 
heropening van de debatten verwerpt die 
een partij na de sluiting ervan heeft gedaan. 
(Art. 149 Gw. [1994].) 

15 april 1999 510 

35. - Op conclusie- Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen) - Verwijzing naar conclusie van een 

der partijen - Weergave in vonnis 
Gemotiveerde beslissing. 

Voldoet aan de motiveringsverplichting 
de rechterlijke beslissing die verwijst naar 
de elementen uit de conclusie van een 
gedingvoerende partij en deze elementen 
overneemt. (Art. 149 gee. Grondwet.) 

11 oktober 1999 1245 

36. - Op conclusie- Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen)- Gebrek aan antwoord- Recht van 
verdediging - Gevolg. 

Een louter gebrek aan antwoord op een 
verweer maakt geen schending uit op het 
recht van verdediging. (Art. 149 Gee. Grond
wet en algemeen beginsel van recht van 
verdediging.) 

11 oktober 1999 1245 

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN 
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 

37. - Op conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Prejudicii!le vraag -
Arbitragehof - Grondwettigheidstoet
sing door de feitenrechter - Regelmatige 
motivering. 

Het appelgerecht dat de conclusie van 
de beklaagde, die ertoe strekt een prejudiciele 
vraag aan het Arbitragehof te stellen, 
beantwoordt door de door die vraag opge
worpen grondwettigheidstoetsing zelf te 
verrichten, omkleedt zijn beslissing regel
matig naar recht. (Art. 149 Gw.) 

3 februari 1999 130 

38. - Op conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Bijzondere verbeurdver
klaring - Wettelijke voorwaarden -
Vermogensvoordelen gehaald uit het mis
drijf- Onverdeeld aandeel- Wettigheid. 

De appEdrechters verantwoorden naar 
recht de bijzondere verbeurdverklaring van 
een pand, dat gekocht is met gelden die 
afkomstig waren van de vervolgde misdrij
ven, zonder dat zij die verbeurdverklaring 
hebben beperkt tot het onverdeelde aan
deel van de veroordeelde, wanneer zij het 
voorwerp van de verbeurdverklaring iden
tificeren en vaststellen dat er een recht
streeks verband bestaat tussen dat voorwerp 
en de misdrijven die ten laste worden 
gelegd aan de veroordeelde, in wiens ver
mogen het is aangetroffen. (Art. 42, 3°, en 
43bis Sw.) 

10 februari 1999 175 

39. - Op conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Niet pas send antwoord. 
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Een niet passend antwoord op de voor 
de rechter neergelegde conclusie, levert 
geen miskenning op van de grondwette
lijke verplichting om naar de vorm met 
redenen te omkleden. 

10 februari 1999 178 

40. - Op conclusie 'Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Voorlopige hechtenis -
Handhaving- Feit dat op zich geen bevel 
tot aanhouding verantwoordt- Conclusie 
over dat feit - Gevolgen. 

De kamer van inbeschuldigingstelling, 
die uitspraak doet over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, hoeft niet te 
antwoorden op een conclusie die betrek
king heeft op een feit dat op zichzelf geen 
bevel tot aanhouding verantwoordt, aan
gezien zij geen verband houdt met de 
enige aanwijzingen van schuld, op grond 
waarvan de wet de voorlopige hechtenis 
toestaat. 

17 februari 1999 214 

41. - Op conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Straf- Maatregel -
Gewoon uitstel - Verval van het recht tot 
sturen- Motivering- Recht van verde
diging - Wijze waarop de beklaagde zijn 
onschuld heeft willen staande houden -
Gevolg. 

Het recht van verdediging wordt geschon
den als de appEdrechters, om het door de 
eerste rechter voor de straf van het verval 
van het recht tot sturen verleende uitstel 
ongedaan te maken, acht slaan op de 
wijze waarop de beklaagde zijn onschuld 
heeft willen aantonen. (Algemeen begin
sel van het recht van verdediging; art. 
195, tweede en derde lid, Sv.; art. 8, § 1, 
Probatiewet.) 

3 maart 1999 305 

42. - Op conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen)- Hofvan assisen -Aan 
de jury te stellen vragen - Verwerping -
Motivering. 

Regelmatig verantwoord is het arrest 
van het hof van assisen dat vaststelt dat 
de voorgestelde omschrijvingen niet wor
den bevestigd in het voor dat hof gevoerde 
debat, en beslist om de aanvullende, door 
de verdediging voorgelegde vragen niet 
aan de jury te stellen. (Artt. 337 en 338 
Sv.) 

28 april 1999 586 

43. - Op conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Sluiten van de deuren 
- Motivering. 

Wanneer het arrest, dat regelmatig met 
redenen is omkleed door de overweging 
dat de openbaarheid van de terechtzitting 
gevaren inhoudt voor de orde of de zeden, 
het sluiten van de deuren beveelt, moet 
het niet, op straffe van nietigheid, mel
ding maken van de tekst van de Grondwet 
waarin dat recht van het vonnisgerecht is 
vastgelegd. (Art. 148 Gw.) 

28 april 1999 586 

44. - Op conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Regeling van de proce
dure -Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Conclusie van burgerlijke partij-Aan
vullend onderzoek - Weigering- Motive
ring. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
die uitspraak moet doen over de regeling 
van de procedure, moet een verzoek van 
de burgerlijke partij om een aanvullend 
onderzoek te bevelen, beantwoorden. (Enig 
art., §XV, wet 25 okt. 1919 en art. 223 Sv.) 

8juni 1999 790 

45. - Op conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen)- Conclusie waarbij opschor
ting van de uitspraak of uitstel van tenuitvoer
legging van de straf wordt gevraagd -
Niet-gemotiveerde vraag - Afwijzing -
Motiveringsplicht - Draagwijdte. 

De appelrechters, die de redenen ver
melden waarom het opleggen van de wet
telijke minimumgevangenisstraf volstaat, 
zijn niet gehouden te antwoorden op een 
niet gemotiveerde vraag tot opschorting 
van de uitspraak of tot uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de straf. (Art. 195 
Sv.; art. 8 Probatiewet.) 

21 september 1999 1132 

46. - Op conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen)- Motiveringsverplichting 
- Draagwijdte. 

Artikel149 Grondwet legt aan de rech
ter een formele motiveringsplicht op, zelfs 
een onjuist of onge:past motiefkan aan de 
vormvereiste van d1t grondwetsartikel vol
doen. 

2 november 1999 1365 

47. - Op conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen)- Strafuordering- Han
delsvestiging - Sluiting - Motivering. 
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De rechter die, met toepassing van art. 
16 wet 29 juni 1975, de sluiting van een 
handelsvestiging beveelt, en daarbij niet 
antwoordt op de conclusie van de beklaagde, 
ten betoge dat er geen grond bestaat tot 
sluiting van het geheel van de gebouwen, 
maar aileen van de handelsvestiging als 
dusdanig, voldoet niet aan de motiverings
plicht. (Art. 149 Gw.) 

10 november 1999 1417 

48. - Op conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Debat ab initio hervat 
- Gevolg. 

De appelrechters die het debat ab initio 
hebben hervat, zijn niet verplicht om te 
antwoorde'n op de conclusies die voor het 
anders samengestelde hof van beroep zijn 
neergelegd en die voor hen niet opnieuw 
zijn ingediend. 

10 november 1999 1419 

49. - Op conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Middelen - Argumen
ten - Verplichting om te antwoorden -
Grenzen. 

De verplichting om vonnissen en arres
ten met redenen te omkleden en te ant
woorden op de regelmatig voorgedragen 
middelen, houdt niet de verplichting in 
oni te antwoorden op de argumenten die 
tot staving van die middelen zijn aange
voerd en die geen afzonderlijke middelen 
vormen. (Art. 149 Gw.) 

1 december 1999 1542 

BELASTINGZAKEN 

50. - Op conclusie - Belastingzaken 
- Gemeentebelastingen - Bezwaarschrift 
-Brussels Hoofdstedelijk Gewest- Rechts-
college :--- Beslissing - Motiverings
verplichting. 

Wanneer het rechtscollege van het Brus
sels Hoofdstedelijk Gewest uitspraak doet 
over een bezwaarschrift van een belasting
plichtige tegen een aanslag inzake directe 
gemeentebelastingen, moet het zijn beslis
sing met redenen omkleden. (Art. 149 
gecoiird. Gw. [1994].) 

19 april 1999 517 

51. - Op conclusie - Belastingzaken 
- Conclusie - Grief- Beslissing van de 
rechter - Verband - Geen verband -
Gebrek aan motivering - Begrip. 

Het ontbreken in een rechterlijke beslis
sing van enige considerans die in verband 
kan worden gebracht met de in de conclu
sie van een partij vervatte grief, maakt in 

se geen gebrek aan redengeving uit. (Art. 
149 gecoiird. Gw. [1994].) 

4 oktober 1999 1201 

TUCHTZAKEN 

52. - Op conclusie - Tuchtzaken -
Beschouwingen zonder rechtsgevolgen. 

Beschouwingen waaruit de conclusie
nemer geen rechtsgevolg afleidt, zijn geen 
vordering, verweer of exceptie waarop de 
rechter moet antwoorden. 

24 september 1999 1158 

ALLERLEI 
53. - Allerlei - Commissie voor de 

voorwaardelijke invrijheidstelling - Ver
plichting om de beslissing met redenen te 
omkleden. 

De commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling moet haar beslissingen 
regelmatig met redenen omkleden. (Art. 
149 Gw.; art. 4, § 4, wet 5 maart 1998 
betreffende de voorwaardelijke invrijheid
stelling en tot wijziging van de wet van 9 
april 1930 tot bescherming van de maat
schappij tegen de abnormalen en de gewoonte
misdadigers, vervangen door de wet van 1 
juli 1964.) 

15 september 1999 1108 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN 
Algemeen 
Tussen vonnisgerechten 
Tussen onderzoeksgerecht en vonnis

gerecht 
Algemeen 
Aard van het misdrijf 
Verschillende misdrijven. Samenhang 
Verzachtende omstandigheden 

Aller lei 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN 

1. - Strafzaken - Algemeen - Over
lijden van de beklaagde - Gevolg. 

Het overlijden van de beklaagde maakt 
het verzoek tot regeling van rechtsgebied 
doelloos. (Art. 20 V.T.Sv.) 

24 maart 1999 431 

2. - Strafzaken - Algemeen - Geen 
voorafgaande mededeling aan partijen -
Arrest van het Hof van Cassatie - Verzet 
door de verzoekende partij - Ontvanke
lijkheid. 

Verzet tegen een arrest waarbij het Hof 
uitspraak heeft gedaan over een verzoek 
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tot regeling van rechtsgebied, staat niet 
open voor de partij die het verzoek heeft 
ingediend. (Artt. 528 en 533 Sv.) 

30 maart 1999 463 

3. - Strafzaken - Algemeen - Tus
sen onderzoeksrechters en vonnisgerechten 
- Zelfde rechtsgebied - Bevoegdheid van 
het Hof van Cassatie. 

Het Hofvan Cassatie is niet bevoegd om 
het rechtsgebied te regelen van rechtban
ken van eerste aanleg of onderzoeks
rechters die tot hetzelfde rechtsgebied be
horen. (Art. 540 Sv.) 

11 mei 1999 656 

4. - Strafzaken - Algemeen - Tus
sen onderzoeksrechters en vonnisgerechten 
- Geschil van rechtsmacht - Begrip. 

Niet ontvankelijk, omdat het geen geschil 
van rechtsmacht oplevert, is het verzoek 
tot regeling van rechtsgebied gegrond op 
de omstandigheid dat de verzoeker ener
zijds als verdachte het voorwerp uitmaakt 
van verschillende gerechtelijke onderzoe
ken, anderzijds gelijktijdig vervolgd wordt 
voor verschillende correctionele rechtban
ken van verschillende rechtsgebieden. (Art. 
525 e.v. Sv.) 

11 mei 1999 656 

5. - Strafzaken-Algemeen-Bevoegd
heid van het Hof van Cassatie - Samen
hang - Vereisten van een goede rechtsbe
deling - Beoordeling - Aard. 

Bij de behandeling door het Hof van 
Cassatie van een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied is zijn beoordeling van het 
bestaan van een verband tussen misdrij
ven en van de vereisten van een goede 
rechtsbedeling een beoordeling van feiten
kwesties. (Artt. 226, 227 en 525 e.v. Sv.) 

11 mei 1999 656 

TUSSEN VONNISGERECHTEN 

6. - Strafzaken - Tussen vonnis
gerechten - Taalgebruik - Gerechts
zaken. 

Wanneer de correctionele rechtbank een 
bij haar aanhangig gemaakte zaak bij 
vonnis verwezen heeft naar een andere 
correctionele rechtbank, d.i. het dichtsbij
zijnde rechtscollege van dezelfde rang waar 
de rechtspleging in het Frans wordt gevoerd, 
en laatstgenoemde rechtbank zich onbe
voegd heeft verklaard, en beide beslissin
gen kracht van gewijsde hebben, bestaat 
er grond tot regeling van rechtgebied ten
einde het bevoegde rechtscollege aan te 

wijzen waarnaar de zaak moet worden 
verwezen. (Art. 23 Taalwet Gerechts
zaken; art. 526 Sv.) 

3 maart 1999 309 

7. - Strafzaken - Tussen vonnis
gerechten - Geschil van rechtsmacht -
Begrip. 

Niet ontvankelijk, omdat het geen geschil 
van rechtsmacht tussen vonnisgerechten 
oplevert, is het verzoek van de beklaagde 
tot regeling van rechtsgebied gegrond op 
de enkele omstandigheid dat hij tezelfdertijd 
wordt vervolgd voor verschillende recht
banken, daar zulk geschil slechts kan 
ontstaan wanneer deze rechtbanken zich 
bevoegd hebben verklaard. (Art. 525 e.v. 
Sv.) 

11 mei 1999 656 

8. - Strafzaken - Tussen vonnis
gerechten- Niet gecorrectionaliseerde mis
daden- Correctionele rechtbank- Nieuwe 
telastleggingen- Veroordeling- Hof van 
beroep - Verwijzing naar de procureur
generaal - Cassatieberoep - Verwerping 
- Ambtshalve regeling van rechtsgebied. 

Wanneer de correctionele rechtbank, op 
grond van de door de getroffene op de 
terechtzitting afgelegde verklaringen, uit
spraak heeft gedaan over feiten die mis
daden schijnen te zijn waarvan de raadkamer 
geen kennis diende te nemen en die twee 
nieuwe telastleggingen tot gevolg hebben 
gehad, en het hof van beroep, overwe
gende dat de rechtbank niet bevoegd was 
om over die telastleggingen uitspraak te 
doen, de zaak naar de procureur-generaal 
verwezen heeft om te handelen als naar 
recht, vernietigt het Hof, dat het cassatie
beroep van de procureur-generaal ver
werpt en ambtshalve tot regeling van rechts
gebied beslist, de beschikking van de raad
kamer gedeeltelijk en verwijst het de zaak 
naar de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het hof van beroep. (Art. 526 Sv.) 

20 oktober 1999 1309 

TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VON
NISGERECHT 

Algemeen 

9. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
gerecht en vonnisgerecht - Algemeen -
Geen geschil inzake bevoegdheid - Gevolg. 

Wanneer de raadkamer een zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Brussel 
heeft verwezen en deze rechtbank, ondanks 
de gebruikte bewoordingen, geen uit
spraak doet inzake bevoegdheid maar alleen 
over de toewijzing van die zaak aan een 
kamer van de rechtbank met een bepaald 
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taalstelstel, zegt het Hof dat er geen reden 
is tot regeling van rechtsgebied. (Art. 525 
e.v. Sv.) 

20 april 1999 536 

Aard van het misdrijf 

10. - Strafzaken- Tussen onderzoeks
gerecht en vonnisgerecht - Aard van het 
misdrijf- Niet correctionaliseerbare mis
daad - Raadkamer - Beschikking tot 
verwijzing - Hof van beroep - Arrest 
houdende onbevoegdheidsverklaring -
Gevolg. 

Wanneer de raadkamer, met aanne
ming van verzachtende omstandigheden, 
een verdachte naar de correctionele recht
bank heeft verwezen wegens een misdaad 
die niet kan worden gecorrectionaliseerd, 
en het hof van beroep zich onbevoegd 
heeft verklaard om van de zaak kennis te 
nemen, regelt het Hof het rechtsgebied 
door de beschikking van de raadkamer te 
vernietigen en de zaak te verwijzen naar 
de anders samengestelde raadkamer van 
deze~fde rechtbank. (Art. 526 Sv.) 

16 juni 1999 873 

11. - Strafzaken- Tussen onderzoeks
gerecht en vonnisgerecht - Aard van het 
misdrijf- Beschikking tot verwijzing we
gens wanbedrijf - Onbevoegdverklaring 
- Als misdaad te omschrijven feit. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwezen 
heeft wegens een als wanbedrijf omschre
ven feit en de rechtbank zich onbevoegd 
verklaard heeft omdat het feit als mis
daad had moeten worden omschreven, stelt 
het Hof, op een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, vast dat er vooralsnog tegen 
de beschikking geen enkel rechtsmiddel 
openstaat, dat het vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan en dat de beslissing 
van het vonnis gegrond lijkt, waarna het 
de beschikking van de raadkamer vernie
tigt en de zaak verwijst naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling. (Art. 525 Sv.) 

6 juli 1999 997 

Verschillende misdrijven. Samenhang 

12. - Strafzaken- Tussen onderzoeks
gerecht en vonnisgerecht - Verschillende 
misdrijven. Samenhang- Raadkamer -
Beschikking tot verwijzing - Correctio
nele rechtbank - Verwijzing. naar een 
andere correctionele rechtbank - Samen
hang - Gevolg. 

Wanneer de raadkamer een beklaagde 
verwezen heeft naar de correctionele recht
bank en die rechtbank de zaak, op vorde-

ring van de beklaagde, verwezen heeft 
naar een correctionele rechtbank die res
sorteert onder het rechtsgebied van een 
ander hof van beroep, omdat zij oordeelt 
dat de zaak samenhangt met een andere, 
voor die rechtbank hangende zaak, vernie
tigt het Hof, dat kennisneemt van een 
verzoek tot regeling van rechtsgebied, het 
vonnis, als het vaststelt dat tegen de beschik
king thans geen enkel rechtsmiddel open
staat en het vonnis in kracht van gewijsde 
is gegaan, waarna het de zaak naar dezelfae, 
doch anders samengestelde correctionele 
rechtbank verwijst. (Art. 525 Sv.) 

6 oktober 1999 1228 

Verzachtende omstandigheden 

13. - Strafzaken- Tussen onderzoeks
gerecht en vonnisgerecht - Verzachtende 
omstandigheden- Vordering van het open
baar ministerie tot correctionalisering -
Manifeste verschrijving- Beslissing van 
onbevoegdheid van de strafrechter ten grande 
- Nietigverklaring - Verwijzing naar 
hetzelfde hof van beroep. 

De strafrechter ten gronde vermag een 
manifeste verschrijving in de vordering 
van het openbaar ministerie tot het doen 
aannemen door het onderzoeksgerecht van 
verzachtende omstandigheden te verbete
ren, in zoverre het onderzoeksgerecht ver
zachtende omstandigheden, die zoals bleek 
uit het uittreksel uit het strafregister wer
kelijk bestaan, heeft gereleveerd en aan
gejlomen, zodat, de zaak regelmatig bij de 
correctionele rechtbank aanhangig zijnde 
gemaakt, de strafrechter zich ten onrechte 
onbevoegd heeft verklaard. 

23 maart 1999 416 

14. - Strafzaken- Tussen onderzoeks
gerecht en vonnisgerecht - Verzachtende 
omstandigheden- Beschikking tot verwij
zing- Misdaad en wanbedrijf- Verzach
tende omstandigheden niet omschreven -
Vonnisgerecht onbevoegd - Gevolgen. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank heeft ver
wezen wegens een misdaad en een wan
bedrijfzonder verzachtende omstandigheden 
te preciseren voor de misdaad, het vonnis
gerecht zich, op grond van de overweging 
dat de misdrijven samenhangend waren, 
onbevoegd heeft verklaard om van de gehele 
zaak kennis te nemen en de beslissingen 
in kracht van gewijsde zijn gegaan, ver
nietigt het Hof, bij de regeling van het 
rechtsgebied, de beschikking van de raad
kamer en verwijst het in de regel de zaak 
naar de kamer van inbeschuldigingstelling. 

13 juli 1999 1004 
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ALLERLEI 

15. - Strafzaken - Allerlei - Tussen 
onderzoeksrechters- Verschillende rechts
gebieden - Geschil van rechtsmacht -
Begrip. 

De omstandigheid dat twee onderzoeks
rechters, die niet tot elkaars rechtsgebied 
behoren, een zelfde misdrijf of samenhan
gende misdrijven onderzoeken, kan een 
geschil van rechtsmacht doen ontstaan 
dat de rechtsgang belemmert. (Art. 525 
e.v. Sv.) 

11 mei 1999 656 

REGISTRATIE (RECHT VAN) 

Ontvanger van Registratie en Domeinen 
- Belastingambtenaar - Beroepsgeheim 
-Omvang. 

De geheimhoudingsplicht van artikel 
236bis W.Reg. betreft alle zaken waarvan 
de betrokkene bij de uitvoering van zijn 
opdracht kennis heeft gekregen, ook die
gene die geen inhoudelijk karakter heb
ben of slechts van statistische aard zijn. 
(Art. 236 W.Reg.) 

14 september 1999 1102 

s 
SAMENHANG 

1. - Misdrijven - Begrip - Identiteit 
van telastleggingen- Gelijktijdigheid van 
gerechtelijke onderzoeken - Gevolg. 

De samenhang tussen twee of meer 
misdrijven is hun onderlinge band die van 
zodanige aard is dat hij, met het oog op 
een goede rechtsbedeling en onder voorbe
houd van de eerbiediging van het recht 
van verdediging, vereist dat ze samen aan 
dezelfde rechtbank ter beoordeling wor
den voorgelegd; de identiteit van telastleg
gingen of gelijktijdigheid van gerechtelijke 
onderzoeken wegens onderscheiden ten 
laste van dezelfde verdachte gelegde fei
ten brengt op zichzelf geen samenhang 
mee. (Artt. 226 en 227 Sv.) 

11 mei 1999 656 

2. - Misdrijven- Regeling van rechts
gebied - Bevoegdheid van het Hof van 
Cassatie- Vereisten van een goede rechts
bedeling - Beoordeling - Aard. 

Bij de behandeling door het Hof van 
Cassatie van een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied is zijn beoordeling van het 
bestaan van een verband tussen misdrij
ven en van de vereisten van een goede 

rechtsbedeling een beoordeling van feiten
kwesties. (Artt. 226, 227 en 525 e.v. Sv.) 

11 mei 1999 656 

3. - Strafzaken - Strafvordering -
Uitoefening - Gemeenrechtelijke misdrij-
ven en misdrijven tegen het arbeidsrecht 
- Samenloop- Samenhang- Openbaar 
ministerie-Aanwijzing door de procureur
generaal - Optreden. 

Het staat alleen aan de procureur
generaal om de magistraat aan te wijzen 
die de strafvordering uitoefent overeen
komstig art. 155, tweede lid, Ger.W.; die 
aanwijzing blijkt uit het optreden zelfvan 
de magistraat van het O.M., zonder dat 
daarvoor een stuk moet worden voorge
legd. (Art. 155, tweede lid, Ger.W.) 

26 mei 1999 730 

4. - Strafzaken - Samenvoeging van 
zaken - Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze, onder voorbehoud van het 
recht van verdediging, of het belang van 
een goede rechtsbedeling vereist dat ver
schillende zaken samen dan wel apart 
worden behandeld. (Artt. 226 en 227 Sv.) 

9 juni 1999 794 

5. - Strafzaken - Correctionele recht
bank - Verwijzing van de zaak naar een 
andere correctionele rechtbank- Wettig
heid. 

Een correctionele rechtbank kan een 
voor die rechtbank hangende zaak niet 
wettig verwijzen naar een andere correc
tionele rechtbank, op grond dat er samen
hang bestaat tussen die zaak en de zaak 
waarvan die andere rechtbank heeft kennis
genomen. (Artt. 226 en 227 Sv.) 

6 oktober 1999 1228 

SAMENVOEGING VAN ZAKEN 

Strafzaken- Samenhang- Onaantast
bare beoordeling door de feitenrechter. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze, onder voorbehoud van het 
recht van verdediging, of het belang van 
een goede rechtsbedeling vereist dat ver
schillende zaken samen dan wel apart 
worden behandeld. (Artt. 226 en 227 Sv.) 

9 juni 1999 794 

SCRIP. SCHEEPVAART 
1. - Scheepvaartreglement kanaal Gent

Terneuzen- Vaart van het schip- Begrip. 
In zoverre het varen aan een aan de 

omstandigheden aangepaste snelheid een 
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bestanddeel kan zijn van de wettelijke 
verplichting voor elk schip om een veilige 
vaart aan te houden, betreft "vaart" in 
deze betekenis de handeling van het varen 
met een schip in het algemeen en de 
hierbij gevolgde koers en niet de door het 
schip gevoerde snelheid aileen. (Art. 19 
K.B. 23 sept. 1992 houdende scheep
vaartreglement voor het kanaal van Gent 
naar Terneuzen.) 

23 februari 1999 250 

2. - Scheepvaartreglement kanaal Gent
Terneuzen - Strafbepalingen. 

De strafbepalingen voor de inbreuken 
op het K.B. van 23 september 1992 hou
dende scheepvaartreglement voor het ka
naal van Gent naar Terneuzen, genomen 
in uitvoering van de wet van 24 november 
1975 houdende goedkeuring en uitvoering 
van het Verdrag inzake de internationale 
bepalingen ter voorkoming van aanvarin
gen op zee, 1972, bijgevoegd Reglement en 
zijn Bijlagen, opgemaakt te Londen op 20 
oktober 1972, zijn bepaald in art. 3 van de 
vermelde wet. (Art. 3 wet 24 november 
1975.) 

23 februari 1999 250 

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DO DEN 
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER

WONDINGEN EN ONOPZETTELIJK 
DOD EN 

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER
WONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN 

EN ONOPZETTELIJK DODEN 

1. - Onopzettelijk toebrengen van ver
wondingen en onopzettelijk doden - Toe
rekenbaarheid - Rechtspersonen - Ge
meente - College van burgemeester en 
schepenen - Collegiate beslissing - Een
stemmigheid - Gevolg. 

Een foutieve beslissing kan worden toe
gerekend aan elk lid van het schepencol
lege, als zij over die beslissing eenparig en 
zonder voorbehoud hebben gestemd; de 
rechter die de leden van dat college niet 
veroordeelt op grond aileen dat zij in dat 
orgaan zitting hebben gehad, maar zich 
ertoe beperkt vast te stellen dat elk lid 
ervan persoonlijk verantwoordelijk is, in 
weerwil van het collegiale karakter van 
de beslissing, voert geen collectieve straf-

rechtelijke verantwoordelijkheid in. (Artt. 
418 tot 420 Sw.; algemeen rechtsbeginsel 
van het persoonlijk karakter van de straf
fen.) 

3 maart 1999 293 

2. - Onopzettelijk toebrengen van ver
wondingen en onopzettelijk doden- M eer
dere daders - Fout - Persoonlijke daad 
van elkeen_- Oorzakelijk verband met de 
schade. 

Wanneer de rechter vaststelt dat zonder 
de fout, die hij aan iedere eiser persoonlijk 
ten laste legt, de schade zich niet zou 
hebben voorgedaan zoals ze ontstaan is, is 
zijn beslissing om de beklaagden te ver
oordelen wegens slagen en verwondingen 
en doden door onvoorzichtigheid, naar recht 
verantwoord. (Artt. 418 tot 420 Sw.; artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

3 maart 1999 293 

3. - Onopzettelijk toebrengen van ver
wondingen en onopzettelijk doden - Fout 
-Sport -Automobielwedstrijd-Bestuur
der- Gebrek aan voorzichtigheid ofvoor
zorg - Begrip. 

De rechter die geen omschrijving geeft 
van de fout die een beklaagde begaan 
heeft en die een normaal voorzichtig en 
aandachtig bestuurder niet zou hebben 
begaan, maar aileen oordeelt dat het rij
gedrag van de bestuurder die zijn doel 
niet bereikt omdat hij van de baan is 
afgeraakt, "als een fout moet worden aan
gemerkt", als de bestuurder voor het onge
val geen andere oorzaak dan zijn rijgedrag 
aantoont, verantwoordt zijn beslissing om 
de beklaagde wegens onopzettelijke sla
gen of verwondingen te veroordelen niet 
naar recht. (Artt. 418 en 420 Sw.; artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

24 maart 1999 421 

4. - Onopzettelijk toebrengen van ver
wondingen en onopzettelijk doden- Gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg - Onge
val - Plaats. 

Het gebrek aan voorzichtigheid ofvoor
zorg omschreven onder de artikelen 418 
en 420 Strafwetboek, kan gebeuren op een 
andere plaats dan het ongeval waartoe die 
fout aanleiding geeft, zodat het misdrijf 
kan hebben plaatsgegrepen op twee ver
schillende plaatsen. (Artt. 418 en 420 Sw.) 

16 november 1999 1442 

5. - Onopzettelijk toebrengen van ver
wondingen en onopzettelijk doden - Fout 
- Ogenblik - Oorzakelijk verband. 

__ "_:~[ 
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De artikelen 418 en 420 Strafwetboek 
vereisen niet dat de fout en het onopzet
telijk doden of het onopzettelijk toebren
gen van letsel op hetzelfde ogenblik plaats
grijpen; het is vereist maar volstaat dat er 
tussen het ene en het andere een oorzake
lijk verband bestaat. (Artt. 418, 520 Sw.) 

16 november 1999 1442 

OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN 

EN OPZETTELIJK DOD EN 
6. - Opzettelijk toebrengen van verwon

dingen en opzettelijk doden - \-erzwa
rende omstandigheid - Tijdelijke onge
schiktheid tot het verrichten van persoon
lijke arbeid - Blijvende invaliditeit -
Samenloop. 

De omstandigheid dat opzettelijke sla
gen slechts een tijdelijke en geen blij
vende ongeschiktheid tot het verrichten 
van persoonlijke arbeid ten gevolge heb
ben gehad, sluit niet uit dat die slagen een 
blijvende invaliditeit tot gevolg hebben 
gehad. 

25 mei 1999 717 

SOCIALE ZEKERHEID 
ALGEMEEN 

WERKNEMERS 

ZELFSTANDIGEN 

OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen- Handvest van de so

ciaal verzekerde - Gevolgen - Minder· 
validen- Tegemoetkomingen- Rechtban
ken- Bevoegdheid-Minister- Beslissing 
- Beroep. 

De arbeidsgerechten die kennisnemen 
van een beroep tegen een beslissing van 
de minister inzake tegemoetkomingen voor 
mindervaliden, zijn alleen bevoegd om na 
te gaan of de ministeriele beslissing beant
woordt aan de desbetreffende wettelijke 
voorschriften, met inachtneming van de 
gegevens die, op de datum van die beslis
sing, de rechten bepalen die voortvloeien 
uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomin
gen; zij kunnen bijgevolg enkel acht slaan 
op de gegevens, waarop de minister zijn 
uitspraak heeft gegrond of had moeten 
gronden; de omstandigheid dat, indien 
een voorziening is ingesteld, de instelling 
van sociale zekerheid haar administra-

tieve beslissing kan intrekken en een nieuwe 
kan nemen tot aan de sluiting van het 
debat, wanneer een nieuw feit dat een 
terugslag heeft op de rechten van de minder
valide, tijdens het geding wordt aange
voerd, verandert niets aan de bevoegdheden 
van de arbeidsgerechten. (Art. 582, 1°, 
Ger.W.; artt. 8, § 1, Gehandicaptenwet 
Tegemoetkomingen; art. 18 wet 11 april 
1995.) 

17 mei 1999 679 

2. - Algemeen-Handvest van de sociaal 
verzekerde - Gevolgen - Mindervaliden 
- Tegemoetkomingen - Rechtbanken -
Bevoegdheid - Minister - Beslissing -
Beroep. 

De arbeidsgerechten die kennisnemen 
van een beroep tegen een beslissing van 
de minister inzake tegemoetkomingen voor 
mindervaliden, zijn alleen bevoegd om na 
te gaan of de ministeriele beslissing beant
woordt aan de desbetreffende wettelijke 
vereisten, met inachtneming van de gege
vens die, op de datum van die beslissing, 
de rechten bepalen die voortvloeien uit de 
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; zij 
kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de 
gegevens waarop de minister zijn uit
spraak heeft gegrond of had moeten gron
den; de omstandigheid dat de instelling 
.van sociale zekerheid tot aan de sluiting 
van het debat, indien een voorziening is 
ingesteld, haar beslissing kan intrekken 
en een nieuwe beslissing kan nemen, wan
neer een nieuw feit dat een terugslag 
heeft op de rechten van de mindervalide 
tijdens het geding wordt aangevoerd, wij
zigt hun bevoegdheid niet. (Art. 582, 1°, 
Ger.W.; art. 8, § 1, Gehandicaptenwet Tege
moetkomingen; art. 18 wet 11 apri11995.) 

18 oktober 1999 1280 

WERKNEMERS 
3. - Werknemers- Bijdragen- Hoof

delijke aansprakelijkheid - Hoofd· 
aannemer-Bouwplaats- Tewerkgestelde 
werknemers- Dagelijkse lijst- Weglatin
gen- R.S.Z. - Verschuldigd bedrag
Aard. 

De hoofdaannemer die niet op elke bouw
plaats een dagelijkse lijst bijhoudt van 
alle werknemers die er tewerkgesteld zijn, 
die nalaat er een werknemer in te vermel
den of die er onjuiste vermeldingen in 
aanbrengt, is aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid het bij de wet bepaald bedrag 
verschuldigd; dat bedrag is geen straf 
maar een forfaitaire herstelvergoeding 
waarop de regels niet van toepassing zijn 
volgens welke, enerzijds, geen misdrijf 
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kan worden gestraft met straffen die bij 
de wet niet waren gesteld voordat het 
misdrijf werd gepleegd, en, anderzijds, de 
minst zware straf wordt toegepast, indien 
de ten tijde van het vonnis bepaalde straf 
verschilt van die welke ten tijde van het 
misdrijf was bepaald. (Art. 30ter, § 6, A, 
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; 
art. 2 Sw.) 

3 mei 1999 602 

4. - Werknemers - Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid - Ontdoken bijdragen 
- Bijzondere herstelwijze - Verjaring -
Burgerlijke rechtsvordering van de Rijks
dienst - Gevolg. 

Art. 3S, eerste lid, Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969legt een bijzondere herstel
wijze op in het algemeen belang van de 
financiering van de sociale zekerheid, die 
afwijkt van het gemeen recht en die uit
sluit dat de strafrechter, na de werkgever, 
zijn aangestelden of lasthebbers te heb
ben veroordeeld wegens overtreding van 
de bepalingen van voornoemde wet of van 
de uitvoeringsbesluiten ervan, hen kan 
veroordelen tot schadevergoeding, die bere
kend wordt op grond van de ontdoken 
bijdragen, bijdrageopslagen en verwijl
interesten; de verjaarde bijdragen die door 
de werkgever aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid verschuldigd zijn, kunnen niet 
worden ingevorderd d.m. v. een veroorde
ling tot schadevergoeding, die berekend 
wordt op grond van het bedrag van die 
vervallen bijdragen, ook niet na een straf
rechtelijke veroordeling wegens andere dan 
de door voornoemde Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969 bestrafte misdrijven. 
(Artt. 3S en 42 Sociale-Zekerheidswet Werk
nemers 1969; artt. 1382 en 1383 B.W.; 
artt. 3 en 4 V.T.Sv.) 

8 september 1999 1042 

5. - Werknemers - Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid - Bijdragen - Verja
ring - Burgerlijke rechtsvordering van de 
Rijksdienst- Oorzakelijk verband tussen 
(out en schade - Tussenkomst van een 
eigen rechtsgrond - Gevolg. 

De schade die de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid geleden heeft omdat de werk
gever niet meer kan worden veroordeeld 
tot betaling van bijdragen wegens het 
verstrijken van de bij art. 42, Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969 bepaalde 
termijn, vindt een eigen rechtsgrond in de 
bij de artt. 3S en 42 van voornoemde wet 
voorgeschreven en van het gemeen recht 
afwijkende regeling, waardoor elk oorza
kelijk verband verbroken wordt tussen de 
schade en de strafrechtelijke fout van de 

aangestelde van de werkgever, wiens han
delingen de Rijksdienst belet hebben de 
bijdragen v66r het verstrijken van de ver
jaring te vorderen. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.; artt. 3S en 42 Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969.) 

8 september 1999 1042 

6. - Werknemers- Bijdragen- Beta
ling door hoofdelijke aansprakelijke -
Niet geregistreerde aannemer - Uitzon
deringsregel - Draagwijdte. 

De uitzonderingsregel van paragraaf 6, 
1 o, van artikel30bis Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969, volgens welke de op
drachtgever die beroep doet op een niet 
geregistreerd aannemer is vrijgesteld van 
de hoofdelijke aansprakelijkheid ex § 1 en 
de inhoudings- en doorstortingsplicht ex § 
2 van voormeld artikel voor zover de wer
ken betrekking hebben "op het verbou
wen, het inrichten, het herstellen, het 
onderhouden of het reinigen van een be
staande individuele woongelegenheid" geldt 
enkel voor werken verricht aan indivi
duele woongelegenheden op initiatief en 
voor rekening van particulieren. (Art 30bis, 
§ 6, 1", Sociale-Zekerheidswet 1969.) 

2S oktober 1999 1338 

7. - Werknemers - Toepassings
gebied - Uitbreiding - Verrichten van 
goederenvervoer - Activiteit - Draag
wijdte. 

Voor de toepassing van de R.S.Z.-wet, 
op grond van art. 3, enig lid, so, K.B. 28 
nov. 1969 is niet vereist dat het verrichten 
van het vervoer de hoofdactiviteit is van 
de door de ondernemer gegeven opdracht. 
(Art. 3, enig lid, so, K.B. 28 nov. 1969.) 

29 november 1999 1S20 

8. - Werknemers- Bijdragen- Hoof
delijke aansprakelijkheid - Hoofd
aannemer-Bouwplaats- Tewerkgestelde 
werknemers- Dagelijkse lijst- Weglatin
gen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
- Verschuldigd bedrag - Aard. 

De hoofdaannemer die niet op elke bouw
plaats een dagelijkse lijst bijhoudt van 
alle werknemers die er tewerkgesteld zijn, 
die nalaat een werknemer daarop te ver
melden of die onjuiste vermeldingen aan
brengt, is aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid het bij de wet bepaalde bedrag 
verschuldigd; dat bedrag is geen admini
stratieve sanctie noch straf maar een for
faitaire herstelvergoeding waarop de regels 
niet van toepassing zijn volgens welke, 
enerzijds, geen misdrijfkan worden gestraft 
met straffen die bij de wet niet waren 
ingesteld voordat het misdrijf werd gepleegd, 
en, anderzijds, de minst zware strafwordt 
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toegepast indien de ten tijde van het von
nis bepaalde straf verschilt van die welke 
ten tijde van het misdrijf was bepaald. 
(Art. 30ter, § 6, A, Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969; art 15 I.V.B.P.R.) 

6 december 1999 1571 

9. - Werknemers- Bijdragen- Hoof
delijke aansprakelijkheid - Hoofd
aannemer- Bouwplaats- Tewerkgestelde 
werknemers - Dagelijkse lijst - Wijze. 

Iedere hoofdaannemer heeft de verplich
ting op elke bouwplaats een dagelijkse 
lijst bij te houden van alle werknemers die 
er tewerkgesteld zijn; die dagelijkse lijst 
moet tijdig opgemaakt zijn opdat de be
voegde ambtenaren op elk ogenblik van de 
dag kunnen nagaan of die lijst overeen
stemt met de toestand die ze op de bouw
plaats vaststellen; om geldig te zijn moet 
ook die lijst alle reglementaire vereisten 
in acht nemen. (Art. 30ter, § 4, Sociale
Zekerheidswet Werknemers; art. 1 K.B. 
12 maart 1990.) 

6 december 1999 1571 

10.- Werknemers-Bijdragen-Hoof
delijke aansprakelijkheid - Hoofd
aannemer- Bouwplaats- Tewerkgestelde 
werknemers- Dagelijkse lijst- Nalatig
heid- Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid - Verschuldigd bedrag - Ver
plichting - Draagwijdte. 

De hoofdaannemer die met name niet 
op elke bouwplaats een dagelijkse lijst 
bijhoudt van aile werknemers die er tewerk
gesteld zijn, is aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid het bij de wet bepaalde 
bedrag verschuldigd; wanneer een hoofd
aannemer nalaat die lijst aan de bevoegde 
ambtenaren te bezorgen, kan zulks, als 
zodanig, niet worden beschouwd als een 
niet-inachtneming van de voornoemde ver
plichting een dagelijkse lijst bij te houden. 
(Art. 30ter, §§ 4 en 6, A, Sociale Zekerheids
wet Werknemers.) 

6 december 1999 1571 

ZELFSTANDIGEN 
11. - Zelfstandigen- Sociaal statuut 

- Bijdragen- Beroepsbezigheid- Begin 
- Begrip - Periode van oproeping onder 
de wapens - Hervatting van de be
zigheid. 

In de zin van de sociale-zekerheids
regeling voor zelfstandigen maakt de mili
taire dienst in de regel een einde aan de 
beroepsbezigheid; de hervatting van de 
bezigheid als zelfstandige na de periode 
van oproeping onder de wapens is der
halve een hervatting van beroepsbezig-

heid in de zin van voornoemde regeling. 
(Art. 11, § 4, Sociale-Zekerheidswet Zelf
standigen; art. 38, § 1, 1°, KB. 19 dec. 
1967; art. 14, § 1, Pensioenwet Zelfstan
digen; artt. 28, § 2, vierde lid, en § 3, 
eerste lid, en 31, § 1, eerste lid, 1 o, K.B. 22 
dec. 1967.) 

18 oktober 1999 1274 

OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID 
12. - Overzeese sociale zekerheid 

Koloniale decreten - Bedienden van Bel
gisch-Congo en Ruanda-Urundi- Ouder
domsrenten - Indexering - Vreemdelin
gen - Discrimitatie. 

De beslissing tot verwerping van een 
vordering, ingesteld door onderdanen van 
vreemde landen waarmee geen wederkerig
heidsakkoord is gesloten tot indexering 
van ouderdomsrenten, verzekerd door de 
bijdragen aan de Pensioens- en Gezins
toelagenkas voor de Werknemers van Bel
gisch-Congo en Ruanda-Urundi, gestort 
voor dienstperioden die aan 1 juli 1960 
voorafgaan, schendt de artt. 10 en 11 Gw. 
niet. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 3, a, en 11, 
§ 3, wet 16 juni 1960.) 

8 oktober 1999 1233 

ALLERLEI 
13. - Allerlei - Sociale integratie van 

personen met een handicap - Tussen
komst voor individuele materiele bijstand 
- Voorwaarden. 

Aan de personen met een handicap die 
de volle leeftijd van 65 jaar hebben bereikt 
op het ogenblik van het indienen van een 
aanvraag tot materiele bijstand, kan slechts 
bijstand worden toegekend voor kosten 
die rechtstreeks voortspruiten uit een han
dicap die v66r deze leeftijd van 65 jaar 
werd vastgesteld, op voorwaarde dat aan 
het vereiste van de inschrijving bij het 
Fonds v66r de leeftijd van 65 is voldaan. 
(Artt. 2, § 1, en 7, § 2, Deer. van de 
Vlaamse Raad van 27 juni 1990 houdende 
oprichting van een Vlaams Fonds voor de 
Sociale Integratie van Personen met een 
Handicap; art. 6 besluit van de Vlaamse 
executieve van 31 juli 1992.) 

15 november 1999 1433 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 

Belasting op de spelen en weddenschap
pen - Vrijstelling van belasting - Volks
vermakelijkheden - Inschrijvings- of 
deelnemingsrechten - Bedrag. 



-,~~---"-· 
L-----------~-~- _-_ 

- 221 

De belasting ten bate van de Staat 
geheven op het brutobedrag van de som
men ingezet bij spelen en weddenschap
pen, zelfs in private kringen, is niet ver
schuldigd voor de volksvermakelijkheden 
waarbij slechts inschrijvings- of deelnernings
rechten worden geheven, verdeeld onder 
vorm van prijzen of besteed aan de nor
male inrichtingskosten, voor zover het totaal 
bedrag van deze rechten per dag en per 
persoon 250 frank niet te hoven gaat : als 
de volksvermakelijkheden in een systeem 
van afvalling over meerdere dagen gespreid 
worden en er maar een keer inschrijvings
rechten worden gevraagd, kan dit totaal 
berekend worden door dat bedrag van de 
inschrijvings- of deelnemingsrechten te 
delen door het aantal speeldagen van alle 
deelnemers. (Art. 43, 2°, W.I.G.B.) 

5 maart 1999 323 

SPORT 

Automobielwedstrijd - Bestuurder -
Onopzettelijke slagen en verwondingen -
Fout - Gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg - Begrip. 

De rechter die geen omschrijving geeft 
van de fout die een beklaagde begaan 
heeft en die een normaal voorzichtig en 
aandachtig bestuurder niet zou hebben 
begaan, maar aileen oordeelt dat het rij
gedrag van de bestuurder die zijn doel 
niet bereikt omdat hij van de baan is 
afgeraakt, "als een fout moet worden aan
gemerkt", als de bestuurder voor het onge
val geen andere oorzaak dan zijn rijgedrag 
aantoont, verantwoordt zijn beslissing om 
de beklaagde wegens onopzettelijke sla
gen of verwondingen te veroordelen niet 
naar recht. (Artt. 418 en 420 Sw.; artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

24 maart 1999 421 

STEDENBOUW 
ALGEMEEN 

BOUWVERGUNNING 

SANCTIES 

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

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AAN
LEG 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen- Dagvaarding voor de 

correctionele rechtbank - Verplichte ver
meldingen - Sanctie. 

De dagvaarding voor de correctionele 
rechtbank hoofdens inbreuken op de Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw moet 
de kadastrale omschrijving vermelden van 
het onroerend goed dat het voorwerp van 
het misdrijf is en de eigenaar ervan iden
tificeren in de vorm en onder de sanctie 
bepaald in art. 12 van de wet van 10 
oktober 1913; die sanctie bestaat in de 
mogelijkheid voor de bewaarder de over
schrijving te weigeren maar heeft niet de 
nietigheid van de dagvaarding en de niet
ontvankelijkheid van de strafVordering tot 
gevolg. (Artt. 69 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedenbouw en 12 wet 10 oktober 
1923.) 

5 oktober 1999 1211 

2. - Algemeen- Dagvaarding voor de 
correctionele rechtbank - Niet behoorlijke 
omschrijving van het onroerend goed -
Gevolg. 

De niet behoorlijke omschrijving van 
het onroerend goed in de dagvaarding 
voor de correctionele rechtbank hoofdens 
inbreuken op de Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedenbouw tast de regelmatig
heid van de overschrijving in het hypotheek
kantoor niet aan en heeft geen invloed op 
de ontvankelijkheid van de strafVorde
ring. (Art. 69 Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedenbouw.) 

5 oktober 1999 1211 

3. - Algemeen - Aanvulling, verbete
ring of heromschrijving van inbreuk -
Overschrijving in hypotheekkantoor. 

De door de strafrechter gedane aanvul
ling, verbetering of heromschrijving van 
een inbreuk op de Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedenbouw moet niet worden 
overgeschreven in het hypotheekkantoor. 
(Art. 69 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw.) 

5 oktober 1999 1211 

BOUWVERGUNNING 
4. - Bouwvergunning - Spoorweg in 

onbruik - Verwijdering. 
Voor de verwijdering van een spoorweg 

in onbruik is een voorafgaande bouwver
gunning vereist. (Art. 41, § 1, 1°, Waals 
wetboek van ruimtelijke ordening, steden
bouw en patrimonium.) 

lOjuni 1999 808 

5. - Bouwvergunning- Opheffing van 
het stakingsbevel- Opdracht van de rech
ter. 

De rechter kan de ophe:ffing van het 
bevel tot staking van het werk bevelen in 
het geval dat de ministerH\le beslissing 
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die de door de bestendige deputatie ver
leende bouwvergunning vernietigt, niet 
tijdig aan de aanvrager ter kennis is gege
ven overeenkomstig art. 55, § 2, Wet Ruim
telijke Ordening en Stedenbouw; daarbij 
toetst hij de wettigheid van het besluit 
van de bestendige deputatie niet maar 
stelt hij enkel vast dat het ministerieel 
besluit dat aan het bevel tot staking ten 
grondslag ligt, geen uitwerking heeft. (Artt. 

. 55, § 2, en 68, derde lid, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw.) 

18juni1999 891 

6. - Bouwvergunning - Vernietiging 
van bouwvergunning - Gevolg. 

De vernietiging van een bouwvergun
ning bij arrest van de Raad van State 
plaatst de aanvrager terug in de toestand 
waarin hij zich bevond na de indiening 
van zijn aanvraag, maar v66r de behande
ling ervan door de overheid. (Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedenbouw, artt. 44 en 
64.) 

28 september 1999 1180 

7. - Bouwvergunning- Militaire post 
- Bewaring - Begrip. 

Het op de bestuurslichamen rustende 
verbod om over de militaire posten te 
beschikken, is beperkt tot de behoeften 
betre:ffende de bewaring van die posten en 
sluit niet uit dat een door de gewestelijke 
wetgeving inzake stedenbouw opgelegde 
bouwvergunning noodzakelijk is, wan
neer die beperking overschreden wordt. 
(Titel I, art. 13, Decreet 8-10 juli 1791; art. 
41 Waals Wetboek van Ruimtelijke Orde
ning, Stedenbouw en Patrimonium.) 

26 november 1999 1495 

8. - Bouwvergunning- Werken betref
fende de militaire dienst - Begrip. 

De rechter kan wettig overwegen dat 
een bouwwerk, dat opgetrokken is in voile 
stedelijke omgeving, dat in de gehele agglo
meratie alom bekend is en dat herhaalde
lijk besproken is met een gewestministerie, 
dat de plannen ervan heeft gekregen, niet 
tot de '1outer militaire dienst" behoort. 
(Titel III, art. 14, Decreet 8-10 juli 1791.) 

26 november 1999 1495 

SANCTIES 
9. - Sancties - Telastlegging met ver

zwarende omstandigheid - Geen conclu
sie- Bewezen verklaring in bewoordingen 
van wet. 

De appelrechters moeten niet, bij ont
stentenis van conclusie, vermelden op welke 
feitelijke gegevens zij hun oordeel over 
het bewezen zijn van de aan beklaagde ter 

kennis gebrachte aanvulling van de telast
legging met de verzwarende omstandig
heid bepaald door artikel 66, derde lid, 
van het decreet van 22 oktober 1996 op de 
ruimtelijke ordening steunen; door de ten 
laste gelegde verzwarende omstandigheid 
in Q.e bewoordingen van de wet bewezen te 
ver'klaren, is de beslissing regelmatig met 
redenen omkleed. 

16 november 1999 1444 

HERS TEL VAN PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT. 

BETALING VAN EEN MEERWAARDE 
10. - Herstel van plaats in de vorige 

staat. Betaling van een meerwaarde -
Betaling van een meerwaarde - Raming. 

De strafrechter stelt soeverein het bedrag 
vast van de te betalen meerwaarde, die 
het goed door een misdrijf tegen de steden
bouwwet heeft verkregen, zonder daarin 
gebonden te zijn door het door de gemach
tigde ambtenaar of door het college van 
burgemeester en schepenen gevorderde 
bedrag van deze meerwaarde. (Steden
bouwwet, art. 65, § 1.) 

9 februari 1999 171 

11. - Herstel van plaats in de vorige 
staat. Betaling van een meerwaarde -
Verschillende personen - Hoofdelijke ver
oordeling - Dwangsom - Afzonderlijke 
veroordeling - Wettigheid. 

N aar recht verantwoord is het arrest 
dat de beklaagden, die door de eerste 
rechter hoofdelijk veroordeeld werden tot 
het herstel van de plaats in de vorige 
staat, tot betaling van een dwangsom ver
oordeelt als niet aan de hoofdelijke veroor
deling wordt voldaan. (Art. 1.1 Eenvormige 
Beneluxwet 31 januari 1980; art. 135bis 
Ger.W.) 

4 mei 1999 610 

12. - Herstel van plaats in de vorige 
staat. Betaling van een meerwaarde -
Strafzaken - Vordering van de gemach
tigde ambtenaar- Maatregel bevolen door 
de strafrechter - Aard van de beslissing. 

Wanneer de gemachtigde ambtenaar van 
stedenbouw de strafrechter vraagt het her
stel van de plaats in de vorige staat te 
bevelen, behoort de beslissing van de straf
rechter waarbij die vordering wordt toege
wezen tot de strafvordering, ook al is die 
maatregel van burgerrechtelijke aard en 
wordt de uitspraak ervan in een dergelijk 
geval door de wet voorgeschreven als ver
plichte aanvulling van de burgerrechte
lijke veroordeling. (Art. 65 Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedenbouw; oud art. 67 
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en nieuw art. 155 Waals Wetboek Ruim
telijke Ordening en Stedenbouw.) 

19 mei 1999 690 

13. - Herstel van plaats in de vorige 
staat. Betaling van een meerwaarde -
Herstelmaatregelen- Gewesten en gemeen
ten - Burgerlijke-partijstelling. 

De gewesten noch de gemeenten hebben 
hoedanigheid om als burgerlijke partij voor 
de strafrechter de in art. 65, § 1, eerste lid, 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw 
vermelde herstelmaatregelen te vorderen. 
(Art. 65, § 1, eerste lid, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw.) 

22 juni 1999 918 

14. - Herstel van plaats in de vorige 
staat. Betaling van een meerwaarde -
Onwettig uitgevoerde bouwwerken -Bevel 
om de plaats in de vorige staat te herstel
len - Veroordeelde geen eigenaar van het 
onroerend goed. 

Bij veroordeling wegens wederrechte
lijk uitgevoerde werken beveelt de straf
rechter wettig het herstel van de plaats in 
de vorige staat, ook al is de veroordeelde 
niet de eigenaar van het onroerend goed 
waarop het misdrijfbetrekking heeft. (Art. 
65 Wet Ruimtelijke Ordening en Steden
bouw.) 

19 oktober 1999 1291 

15. - Herstel van plaats in de vorige 
staat. Betaling van een meerwaarde -
Herstel van plaats in de vorige staat -
Dwangsom - Gemachtigde ambtenaar. 

De gemachtigde ambtenaar die inzake 
stedenbouw het herstel van de plaats in 
de vorige staat vordert, moet worden aan
gemerkt als een der partijen op wier vor
dering de wederpartij tot betaling van een 
dwangsom kan worden veroordeeld. (Art. 
68 gecoord. decreet Vl. Parlement 22 okt. 
1996.) 

16 november 1999 1444 

16. - Herstel van plaats in de vorige 
staat. Betaling van een meerwaarde -
Beuoegde administratieve overheid - Vor
dering- Geldigheidsduur. 

De regelmatig aan de rechterlijke over
heid bekendgemaakte vordering van de 
bevoegde administratieve overheden inzake 
stedenbouw blijft gelden gedurende geheel 
het verloop van de rechtspleging, tenzij 
die bestuursorganen dit expliciet verza
ken of de door hen gekozen vorm van 
herstel wijzigen; de vorderende bestuur
lijke overheden zijn er niet toe gehouden 

in hoger beroep hun vordering te herha
len. (Art. 68 gecoord. decreet Vl. Parle
ment 22 okt. 1996.) 

16 november 1999 1444 

RUIMTELIJKE ORDENING. 
PLAN VAN AANLEG 

17. - Ruimtelijke ordening. Plan van 
aanleg - Planschadevergoeding - Recht 
op vergoeding - Ontstaan van het recht 
- Onverdeeldheid - Vereffening en ver
deling. 

De minderwaarde ontstaan door de uit
werking van een plan van aanleg geeft 
recht op schadevergoeding; dat recht ont
staat o:!Wel bij overdracht van het goed, 
o:!Wel bij de weigering van een bouw- of 
verkavelingsvergunning ofnog bij het afle
veren van een negatief stedebouwkundig 
attest. Wanneer erfgenamen in onverdeeld
heid bepaalde goederen hebben die het 
voorwerp zijn van een plan van aanleg, 
ontstaat de minderwaarde op het ogenblik 
dat het plan van aanleg uitwerking heeft, 
maar het recht op schadevergoeding ont
staat slechts vanaf het ogenblik dat een 
daad wordt gesteld die de minderwaarde 
tot uiting brengt. Wanneer een mede
eigenaar van een onroerend goed door de 
vereffening en verdeling van de nalaten
schap dit goed in zijn kavel krijgt, maakt 
dit geen overdracht van het goed uit. 
(Artt. 37 en 38 Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedenbouw; art. 883 B.W.) 

16 april 1999 511 

STRAF 
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WET-

TIGHEID 

GELDBOETE EN OPDECIEMEN 

VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 

ANDERE STRAFFEN 

ZW AARSTE STRAF 

SAMENLOOP 
Eendaadse 
Aller lei 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VER

ZACHTENDE VERSCHONINGSGRONDEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. 
WETTIGHEID 

1. - Algemeen. Straf en maatregel. Wet
tigheid - Minderjarige - Maatregel ter 
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bescherming - Ontzetting van het ouder
lijk gezag- Begrip. 

Ontzetting van het ouderlijk gezag, die 
gegrond is op hetzij een ten aanzien van 
een vader of een moeder uitgesproken 
strafrechtelijke veroordeling, hetzij op het 
feit of de nalatigheid die ertoe heeft geleid, 
is een maatregel ter bescherming van de 
minderjarigen ten aanzien van de ouders 
en geen straf. (Art. 32 Jeugdbeschermings
wet.) 

10 februari 1999 177 

2. - Algemeen. Straf en maatregel. Wet
tigheid- Misdrijf- Nieuwe wet- Nieuwe 
straf- Wettigheid. 

Het verbod om bepaalde functies, beroe
pen ofwerkzaamheden uit te oefenen, dat 
is voorgeschreven bij art. 1 K.B. nr. 1, 24 
okt. 1934, als gewijzigd bij wet 2 juni 
1998, is een bijkomende straf en kan der
halve niet worden toegepast op feiten die 
gepleegd zijn v66r de inwerkingtreding 
van voornoemde wet. (Art. 2 Sw.) 

2 juni 1999 763 

3. - Algemeen. Straf en maatregel. Wet
tigheid - Wettigheid - Non bis in idem 
- Toepassing. 

Feiten die na een definitieve beslissing 
werden gepleegd, zelfs indien van dezelfde 
aard, kunnen niet dezelfde feiten zijn als 
deze die reeds het voorwerp waren van die 
definitieve beslissing, en evenmin de uit
voering van eenzelfde opzet. (Art. 65 Sw.) 

15juni 1999 837 

4. - Algemeen. Straf en maatregel. Wet
tigheid - Terbeschikkingstelling van de 
regering - Motiveringsverplichting. 

Geen wettelijke bepaling verplicht de 
strafrechter bij de vermelding van de rede
nen waarom hij, behoudens een hoofd
gevangenisstraf, tevens de maatregel van 
terbeschikkingstelling van de regering uit
spreekt, die straf en deze maatregel afzon
derlijk en verschillend te motiveren. (Art. 
24 Wet Bescherming Maatschappij.) 

14 september 1999 1099 

5. - Algemeen. Strafen maatregel. Wet
tigheid- Motivering- Hof van Cassatie 
- Toetsing van het Hof - Marginale 
toetsing - Grens. 

De marginale toetsing van de straf
motivering, waartoe het Hof gehouden is, 
betekent niet dat het zich in de plaats 
vermag te stellen van de feitenrechter bij 
het beoordelen van de gepastheid van de 
straf of van de strafmaat. (Art. 195 Sv.) 

21 september 1999 1130 

6. - Algemeen. Straf en maatregel. Wet
tigheid - Geen motiuering - Cassatie -
Omuang. 

De opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling is een maatregel die een weer
slag heeft op die veroordeling, zodat de 
onwettigheid van de beslissing m.b.t. de 
opschorting de vernietiging van de veroor
deling zelf meebrengt. (Art. 3 Probatie
wet.) 

29 september 1999 1185 

GELDBOETE EN OPDECIEMEN 
7. - Geldboeteenopdeciemen- W:A.M.

uerzekering - Wettelijk minimum. 
De veroordeling wegens het ontbreken 

van de W.A.M.-verzekering tot een geld
boete van minder dan honderd frank, ligt 
lager dan het wettelijk minimum en is 
derhalve onwettig, wanneer de rechter 
geen verzachtende omstandigheden aan
neemt. (Artt. 22, § 1, en 28, W.A.M.-wet 
1989; art. 85 Sw.) 

15 september 1999 1105 

8. - Geldboete en opdeciemen - Ver
oordeling tot een geldboete - Opdeciemen 
- Vermelding in het uonnis. 

De beslissing waarbij een strafrechte
lijke geldboete wordt opgelegd, dient het 
aantal opdeciemen te vermelden waarmee 
deze geldboete wordt verhoogd, evenals 
het uit die verhoging voortvloeiende cijfer. 
(Art. 1, tweede lid, wet van 5 maart 1952 
betreffende de opdeciemen op de strafrech
telijke geldboeten.) 

9 november 1999 1404 

VERV ANGENDE GEV ANGENISSTRAF 
9. - Veruangende geuangenisstraf -

Ouertreding - Maximum. 
De vervangende gevangenisstraf die voor 

een overtreding wordt uitgesproken, mag 
niet meer bedragen dan drie dagen. (Art. 
40 Sw.) 

21 april 1999 539 

ANDERESTRAFFEN 
10. - Andere straffen - Bijzondere uer

beurduerklaring - Wettelijke uoorwaar
den - Vermogensuoordelen gehaald uit 
het misdrijf- Onuerdeeld aandeel- Onder
scheid. 

De appelrechters verantwoorden naar 
recht de bijzondere verbeurdverklaring van 
een pand, dat gekocht is met gelden die 
afkomstig waren van de vervolgde misdrij
ven, zonder dat zij die verbeurdverklaring 
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hebben beperkt tot het onverdeelde aan
deel van de veroordeelde, wanneer zij het 
voorwerp van de verbeurdverklaring iden
tificeren en vaststellen dat er een recht
streeks verband bestaat tussen dat voorwerp 
en de misdrijven die ten laste worden 
gelegd aan de veroordeelde, in wiens ver
mogen het is aangetroffen. (Art. 42, 30, en 
43bis Sw.) 

10 februari 1999 175 

11. - Andere straffen- Verval van het 
recht tot sturen - Onwettig uitgesproken 
verval - Vernietiging - Omvang. 

De onwettigheid van het bij wijze van 
straf uitgesproken verval van het recht 
om een motorvoertuig te besturen, dat een 
bestanddeel van de hoofdstrafvormt, strekt 
zich uit tot de gehele veroordeling wegens 
het misdrijf waarvoor het verval is uitge
sproken. 

3 maart 1999 305 

12. - Andere straffen - Bijzondere ver
beurdverklaring - Vermogensvoordelen -
Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter. 

De strafrechter oordeelt in feite, mits
dien op onaantastbare wijze, dat een ver
mogensvoordeel waarop de bijzondere ver
beurdverklaring wordt toegepast, recht
streeks uit een misdrijfis verkregen. (Art. 
42, 3°, Sw.) 

13 april 1999 489 

13. - Andere straffen - Beroepsver
bod opgelegd bij rechterlijke beslissing -
Beroepsverbod van rechtswege na straf
rechterlijke veroordeling - Overtreding 
van het verbod - K.B. nr. 22 van 24 okt. 
1934 - Overgangsbepaling - Draag
wijdte. 

N aar recht verantwoord is de beslissing 
van de rechter die, uitspraak doende na 
de inwerkingtreding van de wet van 2 juni 
1998 tot wijziging van het K.B. van 24 
oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroor
deelden en aan de gefailleerden verbod 
wordt opgelegd bepaalde ambten, beroe
pen of werkzaamheden uit te oefenen en 
waarbij aan de rechtbanken van koophan
del de bevoegdheid wordt toegekend der
gelijk verbod uit te spreken, met toepassing 
van de overgangsbepaling van voormelde 
wet van 2 juni 1998, de beklaagde tot straf 
veroordeelt wegens overtreding van het 
bij art. 1 K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 
gestelde beroepsverbod, wanneer deze be
klaagde het bedoelde niet rechterlijk opge
legde maar nog steeds geldend verbod van 
rechtswege overtrad voordat 10 jaar ver
streken zijn sedert de datum van de ver
oordeling die tot het verbod aanleiding 

heeft gegeven. (Artt. 1 en 4 K.B. nr. 22 van 
24 okt. 1934, en art. 6 wet 2 juni 1998 tot 
wijziging van dit besluit.) 

18 mei 1999 686 

14. - Andere straffen- Verval van het 
recht tot sturen - Motivering - Keuze -
Strafmaat- Rechtbank die in hager beroep 
uitspraak doet-Discriminatie-Arbitrage
hot- Prejudiciele vraag - Verplichting 
van het Hof van Cassatie. 

De aan de rechter opgelegde bijzondere 
motiveringsplicht van de keuze van de 
straf en de strafmaat, is niet van toepas
sing wanneer de rechtbank uitspraak doet 
in graad van beroep, behalve wanneer zij 
een verval van het recht tot het besturen 
van een voertuig, een luchtschip of het 
geleiden van een rijdier uitspreekt; wan
neer een cassatiemiddel betoogt dat die 
vrijstelling van de motiveringsplicht leidt 
tot discriminatie tussen de beklaagden 
naar gelang van de rang van het rechts
college dat hen in laatste aanleg moet 
berechten, stelt het Hof van Cassatie een 
prejudiciele vraag aan het Arbitragehof. 
(Art. 26, § 1, Bijzondere Wet Arbitrage
hof.) 

16 juni 1999 870 

15. - Andere straffen- Verval van het 
recht tot sturen - Motivering. 

De appelrechtbank die het verval van 
het recht tot sturen uitspreekt wegens het 
in het verkeer brengen van een sleep 
zonder verlichting, terwijl het gebruik van 
de lichten verplicht was, komt zijn bijzon
dere motiveringsplicht na, wanneer zij 
erop wijst dat de beklaagden zodoende 
een bijzonder ernstige fout hebben begaan 
die de rechtmatige verwachtingen van de 
andere weggebruikers in de war kon stu
ren en dat de door de eerste rechter uit
gesproken straffen wettig zijn en in ver
houding staan tot de zwaarwichtigheid 
van de feiten. (Art. 195, tweede en derde 
lid, Sv.) 

23juni 1999 940 

16. -Andere straffen -Artikel42, JO, 
Sw. - Bijzondere verbeurdverklaring -
Voorwerp. 

Artikel42, 1 o, Strafwetboek bedoelt onder 
"zaken die het voorwerp van het misdrijf 
uitmaken" het voorwerp waarop het mis
drijf materieel werd gepleegd, niet het 
voorwerp dat de dader door het misdrijf 
bedrieglijk heeft ontvreemd, verkregen, 
verduisterd of geheeld. 

9 november 1999 1404 
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ZW AARSTE STRAF 
17. - Zwaarste straf- Voorwaarde

lijke invrijheidstelling- Invloed. 
H~t recht van de beschuldigde op een 

eerhJk proces wordt niet miskend wan
neer de rechter, teneinde de zwaarste straf 
te bepalen in geval van samenloop van 
misdrijven, geen rekening houdt met de 
mogelijkheid dat de beschuldigde voor
waardelijk in vrijheid wordt gesteld voor
aleer hij zijn straf uitgezeten heeft. (Im
pliciet.) (Art. 62 Sw.) 

3 augustus 1999 1011 

SAMENLOOP 

EENDAADSE 

18. - Samenloop- Eendaadse- Ver
schillende misdrijven- Eenheid van mis
dadig opzet - Gevolg. 

De feitenrechter die in feite vastgesteld 
heeft dat meerdere misdrijven de uitvoe
ring zijn van eenzelfde misdadig opzet, 
kan slechts een straf, namelijk de zwaar
ste, opleggen, en moet de voor de lichtere 
misdrijven voorgeschreven straffen bui
ten beschouwing laten, zelfs als die straf
fen voorzien in een bijkomende sanctie die 
zwaarder is dan die welke samen met de 
opslorpende straf kan worden opgelegd. 
(Art. 65 Sw.) 

13 januari 1999 44 

19. - Samenloop- Eendaadse- Dou
ane en accijnzen - Verschillende misdrij
ven - Vermengde feiten - Eenheid van 
opzet - Enige straf 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechters in zake douane
inbreuken die, na te hebben vastgesteld 
dat wegens de vermengde feiten die bewe
zen zijn verklaard, slechts een straf dient 
te worden opgelegd, niettemin tot onder
scheiden geldboeten veroordelen. (Art. 65 
Sv.) 

11 mei 1999 651 

20. - Samenloop - Eendaadse- Ver
scheidene overtredingen - Een straf -
Geen vaststelling van zelfde opzet- Gevolg. 

Waar de rechter in strafzaken onaan
tastbaar in feite oordeelt of verscheidene 
overtredingen met dezelfde opzet zijn ge
pleegd, is hij gehouden de ene opzet vast 
te stellen wanneer hij oordeelt dat aan 
een beklaagde die wegens verscheidene 
overtredingen is vervolgd een straf dient 
te worden opgelegd. (Art. 65 Sw.) 

18 mei 1999 685 

ALLERLEI 

21. - Samenloop- Allerlei- Milieu
hefting - Onjuiste of onvolledige aangifte 
- Valsheid in geschrifte en gebruik van 
valse stukken - Moreel bestanddeel -
Verschil - Gevolg. 

Het gebrek aan oprechtheid, dat een 
bestanddeel is van het misdrijf van onjuiste 
?f o_nvolle~ige aangifte tot milieuheffing, 
1s met gehjk te stellen met het bedrieglijk 
inzicht of oogmerk om te schaden, bestand
deel van het misdrijfvan valsheid in geschrifte 
en gebruik : de bijzondere strafbepalingen 
voor de onjuiste of onvolledige aangifte tot 
milieuheffing staan derhalve een toepas
sing van de artikelen 193 en volgende van 
het Strafwetboek niet in de weg. (Artt. 
47ter, § 1, en 47quater, § 2, Afvalstoffen
decreet, en artt. 193, 196, 197, 213 en 214 
Sw.) 

2 februari 1999 127 

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERZACHTENDEVERSCHONINGSGRONDEN 

22. - Verzachtende omstandigheden. Ver
schoningsgronden - Misdaad '-- Correc
tionalisatie door raadkamer - Her
kwalificatie door rechter in wanbedrijf
Inachtneming van aangenomen verzach
tende omstandigheden. 
Wa~neer de rechter een oorspronkelijk 

als m1sdaad omschreven feit dat ingevolge 
regelmatige correctionalisatie door de raad
kam~r bij hem aanhangig is gemaakt her
kwahficeert als wanbedrijf, is hij bij het 
bewezen verklaren en de bestraffing van 
het aldus heromschreven feit niet gehou
den ~~ ~oor de raadkamer met het oog op 
verWlJzmg aangenomen verzachtende om
standigheden in acht te nemen. 

11 mei 1999 652 

ALLERLEI 
2~. - Allerlei- Uitwissing van veroor

delmgen - Voorwaarden - Veroordelin
gen met vervallenverklaringen of ontzettin
gen - Veroordeling wegens valsheid in ge
schrifte. 

Er is geen ':1-it~issing b~j veroordeling 
wegens valshe1d m geschnfte en gebruik 
van vals stuk die vervallenverklaringen of 
ontze~tingen inhoudt waarvan de gevol
gen z1ch over meer dan drie jaar uitstrek
ken. (Art. 619, tweede lid, Sv.) 

23 februari 1999 263 

24. - Allerlei - Motivering - Straf
maat - Recht van verdediging - Weige
ring van de beklaagde om schuld te bekennen. 
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Het recht van verdediging wordt mis
kend door de appelrechters, die de verzwa
ring van de straf gronden op de omstandig
heid dat de beklaagde voor zijn rechters 
het bestaan is blijven ontkennen van 
een van de gegevens die zij in aanmerking 
had den genomen tot staving van hun over
tuiging en hun beslissing dat hij 
schuldig was, en aldus de beklaagde straf
fen omdat hij weigert schuld te bekennen. 
(Algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging; artt. 195, tweede lid, 
en 211 Sv.) 

24 februari 1999 275 

25. - Allerlei - Motivering - Straf
maat - Recht van verdediging - Weige
ring van de beklaagde om schuld te be
kennen. 

Het recht van verdediging wordt mis
kend door de rechter, die de strafmaat 
verantwoordt door erop te wijzen dat de 
beklaagde verkiest zijn slachtoffer te beklad
den in plaats van zijn daden te bekennen, 
en aldus de beklaagde straft omdat hij 
weigert schuld te bekennen. (Algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging; art. 195, tweede lid, en 211 Sv.) 

24 februari 1999 276 

26. - Allerlei - Motivering - Maat
regel - Gewoon uitstel - 1krval van het 
recht tot sturen - Recht van verdediging 
- Wijze waarop de beklaagde zijn onschuld 
heeft willen staande houden - Gevolg. 

Het recht van verdediging wordt geschon
den als de appelrechters, om het door de 
eerste rechter voor de straf van het verval 
van het recht tot sturen verleende uitstel 
ongedaan te maken, acht slaan op de 
wijze waarop de beklaagde zijn onschuld 
heeft willen aantonen. (Algemeen begin
sel van het recht van verdediging; art. 
195, tweede en derde lid, Sv.; art. 8, § 1, 
Probatiewet.) 

3 maart 1999 305 

27. - Aller lei Opschorting van de 
uitspraak - Weigering - Motivering. 

De rechter die een straf met uitstel 
oplegt en daarbij de redenen van die beslis
sing vermeldt, verantwoordt naar recht 
zijn weigering om in te gaan op de door de 
beklaagde ingestelde vordering tot opschor
ting van de veroordeling. (Art. 195 Sv.; 
art. 3 Probatiewet.) 

24 maart 1999 424 

28. - Allerlei - Sociale zekerheid -
Werknemers - Bi)dragen - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid - Hoofdaannemer -
Bouwplaats - Tewerkgestelde werkne-

mers - Dagelijkse lijst - Weglatingen -
R.S.Z. - Verschuldigd bedrag - Aard. 

De hoofdaannemer die niet op elke bouw
plaats een dagelijkse lijst bijhoudt van 
alle werknemers die er tewerkgesteld zijn, 
die nalaat er een werknemer in te vermel
den of die er onjuiste vermeldingen in 
aanbrengt, is aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid het bij de wet bepaald bedrag 
verschuldigd; dat bedrag is geen straf 
maar een forfaitaire herstelvergoeding 
waarop de regels niet van toepassing zijn 
volgens welke, enerzijds, geen misdrijf 
kan worden gestraft met straffen die bij 
de wet niet waren gesteld voordat het 
misdrijf werd gepleegd, en, anderzijds, de 
minst zware straf wordt toegepast, indien 
de ten tijde van het vonnis bepaalde straf 
verschilt van die welke ten tijde van het 
misdrijf was bepaald. (Art. 30ter, § 6, A, 
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; 
art. 2 Sw.) 

3 mei 1999 602 

29. - Allerlei Zware geldboete -
Onmenselijk of vernederend karakter. 

Een bestraffing met de zeer zware geld
boeten die de wetgever op douanemis
drijven heeft gesteld, is op zich onmense
lijk noch vernederend. 

18 mei 1999 682 

30. - Allerlei - Motivering Be-
klaagde- Gedrag t.a.v. de getuigen en de 
slachtoffers. 

De beklaagde heeft weliswaar het recht 
om vrij de wijze te kiezen waarop hij zijn 
onschuld voor de rechter staande wil hou
den, maar de rechter kan, bij de beoorde
ling van de mentaliteit van de beklaagde 
en met het oog op de bepaling van de 
strafmaat, rekening houden met diens hou
ding jegens de getuigen en de slachtoffers 
tijdens het onderzoek. (Algemeen beginsel 
van het recht van verdediging; art. 195, 
tweede lid, Sv.) 

19 mei 1999 692 

31. - Allerlei - Conclusie waarbij 
opschorting van de uitspraak of uitstel 
van tenuitvoerlegging van de straf wordt 
gevraagd - Niet-gemotiveerde vraag -
Afwijzing - Motiveringsplicht - Draag
wijdte. 

De appE!lrechters, die de redenen ver
melden waarom het opleggen van de wet
telijke minimumgevangenisstraf volstaat, 
zijn niet gehouden te antwoorden op een 
niet gemotiveerde vraag tot opschorting 
van de uitspraak of tot uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de straf. (Art. 195 
Sv.; art. 8 Probatiewet.) 

21 september 1999 1132 
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32. - Allerlei - Douane en accijnzen 
- Invoer - Aangifteverplichting - Ver
beurdverklaring- Veroordeling tot de beta
ling van de tegenwaarde bij niet
voortbrenging - Aard. 

De veroordeling tot de betaling van de 
tegenwaarde van verbeurdverklaarde goe
deren bij niet-voortbrenging ervan is geen 
straf, maar het civielrechtelijk gevolg van 
de strafrechtelijke veroordeling tot ver
beurdverklaring. 

21 september 1999 1132 

33. - Allerlei - Veroordeling - Wei
gering van de opschorting van de uit
spraak - Motivering. 

De weigering van de correctionele recht
bank, die in hoger beroep uitspraak doet, 
om de opschorting van de uitspraak toe te 
staan, moet met redenen omkleed wor
den. (Art. 3, derde lid, Probatiewet, gewij
zigd bij de wet 10 feb. 1994 tot wijziging 
van de wet van 29 juni 1964 betreffende 
de opschorting, het uitstel en de probatie.) 

29 september 1999 1185 

34. - Allerlei - Sociale zekerheid -
Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid - Hoofdaannemer -
Bouwplaats - Tewerkgestelde werkne
mers - Dagelijkse lijst - Weglatingen -
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zeker
heid - Verschuldigd bedrag - Aard. 

De hoofdaannemer die niet op elke bouw
plaats een dagelijkse lijst bijhoudt van 
alle werknemers die er tewerkgesteld zijn, 
die nalaat een werknemer daarop te ver
melden of die onjuiste vermeldingen aan
brengt, is aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid het bij de wet bepaalde bedrag 
verschuldigd; dat bedrag is geen admini
stratieve sanctie noch straf maar een for
faitaire herstelvergoeding waarop de regels 
niet van toepassing zijn volgens welke, 
enerzijds, geen misdrijfkan worden gestraft 
met straffen die bij de wet niet waren 
ingesteld voordat het misdrijf werd gepleegd, 
en, anderzijds, de minst zware strafwordt 
toegepast indien de ten tijde van het von
nis bepaalde strafverschilt van die welke 
ten tijde van het misdrijf was bepaald. 
(Art. 30ter, § 6, A, Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969; art 15 I.VB.P.R.) 

6 december 1999 1571 

STRAFVORDERING 
1. - Gezag van gewijsde - Verval -

Ontzetting van het ouderlijk gezag- Gevolg. 
Naar recht verantwoord is de beslissing 

waarbij de ontzetting van het ouderlijk 
gezag wordt uitgesproken ten aanzien van 

een strafrechtelijk veroordeelde vader of 
moeder, ongeacht het verval van de straf
vordering door het gezag van het gewijsde. 

10 februari 1999 177 

2. - Fiscale misdrijven - Uitoefening 
van de strafvordering door openbaar minis
terie - Verzoek om advies van bevoegde 
gewestelijke directeur. 

Het verzoek om advies van de bevoegde 
gewestelijke directeur in geval de procu
reur des Konings vervolgingen wil instel
len wegens fiscale misdrijven moet voldoende 
aangeven waarop het betrekking heeft en 
mag hierbij verwijzen naar het feitenma
teriaal van het dossier. (Artt. 350, § 3, 
W.I.B. 1964 en 74, § 3, W.B.T.W. zoals het 
van kracht was v66r de wet van 28 dec. 
1992.) 

23 februari 1999 263 

3. - Fiscale misdrijven - Uitoefening 
van de strafvordering door openbaar 
ministerie - Verzoek om advies van be
voegde gewestelijke directeur - Gerechte
lijk onderzoek - Gelijkaardige feiten -
Gevolg. 

De vraag van de procureur des Konings 
om advies van de bevoegde gewestelijke 
directeur wanneer hij vervolgingen wil 
instellen voor fiscale misdrijven en dat 
advies kunnen betrekking hebben, o.m. op 
een bepaald feit, alsmede op andere niet 
precieze maar gelijkaardige feiten waar
van het bepaalde feit het bestaan doet 
vermoeden; wanneer in het kader van het 
naar aanleiding van die vraag en het 
advies ingesteld gerechtelijk onderzoek 
gelijkaardige feiten aan het licht komen, 
moet de procureur des Konings niet opnieuw 
een advies vragen. (Artt. 350, § 3, W.I.B. 
1964 en 74, § 3, W.B.T.W., zoals het van 
toepassing was v66r de wet van 28 dec. 
1992.) 

23 februari 1999 263 

4. - Ontvankelijkheid - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid. 

Zelfs indien de kamer van inbeschuldi
gingstelling kennisneemt van een hoger 
beroep dat aileen betrekking heeft op de 
voorlopige hechtenis, doet zij ambtshalve 
uitspraak over elke grond van niet
ontvankelijkheid van de strafvordering. 

14 april 1999 493 

5. - Onregelmatigheid of verval van 
de strafvordering- Kamer van inbeschul
digingstelling - Beslissing - Draag
wijdte. 

Het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling dat uitspraak doet over een 
grond van niet-ontvankelijkheid van de 
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strafvordering, belet dat hetzelfde middel 
opnieuw voor de feitenrechter wordt aan
gevoerd, maar is tevens bindend voor het 
rechtscollege dat het arrest gewezen heeft. 
(Art. 235bis Sv.) 

14 april 1999 493 

6. - Misdrijven m.b.t. geestrijke dran
ken - Vervolgende partij. 

De rechtsvorderingen wegens overtre
dingen, fraudes en misdrijven m.b.t. geest
rijke dranken en het vergunningsrecht, 
worden ingesteld ofvervolgd door het Bestuur 
van Financien of, in naam van dat bestuur, 
door het O.M., dat ze niet op eigen initia
tiefinstelt, maar niettemin het recht heeft 
om de overtreder te vervolgen wegens 
gemeenrechtelijke misdrijven die met de 
fiscale misdrijven samenhang vertonen. 
(Art. 22 wet 28 dec. 1983 betreffende het 
verstrekken van sterke drank en betref
fende het vergunningsrecht; art. 281, § 2, 
Douane en Accijnzenwet.) 

26 mei 1999 726 

7. - Uitoefening- Gemeenrechtelijke 
misdrijven en misdrijven tegen het arbeids
recht- Samenloop- Samenhang- Open
baar ministerie - Aanwijzing door de 
procureur-generaal - Optreden. 

Het staat alleen aan de procureur
generaal om de magistraat aan te wijzen 
die de strafvordering uitoefent overeen
komstig art. 155, tweede lid, Ger.W.; die 
aanwijzing blijkt uit het optreden zelfvan 
de magistraat van het O.M., zonder dat 
daarvoor een stuk moet worden voorge
legd. (Art. 155, tweede lid, Ger.W.) 

26 mei 1999 730 

8. - Gerechtelijke politie - Opsporing 
van misdaden en wanbedrijven - Procu
reur des Konings - Voorafgaand en dade
lijk bericht - Draagwijdte. 

Artikel 29 Wetboek van Strafvordering 
bedoelt niet de officieren en agenten van 
gerechtelijke politie die in de uitoefening 
van hun ambt kennis krijgen van een 
overeenkomstig artikel 8 van dit wetboek 
tot hun opsporingsbevoegdheid behorende 
misdaad ofwanbedrijf, in welk geval geen 
wettelijke bepaling - ook niet artikel 22 
Wetboek van Strafvordering en artikel 7 
van de wet van 5 augustus 1992 op het 
politieambt - of essentiele procedure
regel belet dat zij hun opsporing zouden 
aanvatten en doorvoeren zondervoorafgaande
lijk en dadelijk bericht te geven aan de 
procureur des Konings; de omstandigheid 
dat een persoon met hoedanigheid van 
officier of agent van gerechtelijke politie 
tevens het slachtoffer is van een misdrijf, 
tast niet vermelde hoedanigheid aan. (Artt. 

8, 22 en 29 Sv.; art. 7 van de wet van 5 
augustus 1992 op het politieambt.) 

6 juli 1999 995 

9. - Opsporingsonderzoek - Politie
diensten - Autonomie - Voorwaarden -
Procureur des Konings - Richtlijn. 

De regel dat het opsporingsonderzoek 
gevoerd wordt onder de leiding en het ge
zag van de bevoegde procureur des Konings 
belet niet dat de politiediensten, die, bij 
het vervullen van hun opdrachten van 
bestuurlijke politie stoten op aanwijzin
gen van het plegen van een misdrijf, in 
het kader van hun algemene opdracht van 
gerechtelijke politie autonoom kunnen optre
den teneinde dit misdrijf op te sporen, de 
bewijzen ervan te verzamelen, de daders 
ervan te vatten, aan te houden en ter 
beschikking te stellen van de bevoegde 
overheid, op de wijze en in de vormen 
bepaald door de wet, op voorwaarde dat zij 
de procureur des Konings inlichten over 
de gevoerde opsporingen binnen de ter
mijn en op de wijze die deze bij richtlijn 
vaststelt. (Artt, 28bis, § 1, tweede lid, en 
28ter, § 3, Sv., 14 en 15 wet 5 augustus 
1992.) 

27 juli 1999 1008 

SUCCESSIERECHTEN 

Controleschatting - Nietigheid - Von
nis- Nieuwe schatting- Ontstentenis
Gevolg. 

Het vonnis dat de nietigheid van de 
controleschatting uitspreekt, is nietig in 
zoverre het nalaat een nieuwe schatting 
te bevelen. (Art. 120 W.Succ.) 

7 oktober 1999 1233 
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GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) 

IN EERSTE AANLEG 

Burgerlijke zaken 

1. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
-In eerste aanleg- Burgerlijke zaken
Bewarend beslag - "Verzet van de besla
gene. 

De dagvaarding waarbij de beslagene 
verzet doet tegen een bewarend beslag 
waartoe op eenzijdig verzoekschrift toela
ting is verleend, moet worden gesteld in 
de taal die voor de gedinginleidende akte 
is bepaald. (Artt. 4, § 1, tweede lid, Taal
wet Gerechtszaken; art. 1419 Ger.W.) 

26 november 1999 1503 

Strafzaken 

2. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
'-In eerste aanleg- Strafzaken- Rege
ling van rechtsgebied. 

Wanneer de correctionele rechtbank een 
bij haar aanhangig gemaakte zaak bij 
vonnis verwezen heeft naar een andere 
correctionele rechtbank, d.i. het dichtsbij
zijnde rechtscollege van dezelfde rang waar 
de rechtspleging in het Frans wordt gevoerd, 
en laatstgenoemde rechtbank zich onbe
voegd heeft verklaard, en beide beslissin
gen kracht van gewijsde hebben, bestaat 
er grond tot regeling van rechtgebied ten
einde het bevoegde rechtscollege aan te 
wijzen waarnaar de zaak moet worden 
verwezen. (Art. 23 Taalwet Gerechts
zaken; art. 526 Sv.) 

3 maart 1999 309 

3. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
-In eerste aanleg- Strafzaken - Meer
dere verdachten - Taal van de rechtsple
ging - Voorwaarden. 

De bepaling die voorschrijft dat wan
neer meerdere verdachten in eenzelfde 
zaak betrokken zijn, voor de rechtspleging 
gebruik gemaakt wordt van de taal waar
van de meerderheid van de verdachten 
zich heeft bediend of die zij gekozen heeft, 
is niet van toepassing op correctionele 
rechtbanken die voor de rechtspleging uit
sluitend gebruik maken van de taal van 
het eentalige taalgebied waarin zij geves
tigd zijn. (Art. 21 Taalwet Gerechts
zaken.) 

3 maart 1999 309 

4. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
-In eerste aanleg- Strafzaken- ver
zoek tot verwijzing van de zaak naar een 
ander rechtscollege van dezelfde rang -
Omstandigheden van de zaak- Onaan
tastbare beoordeling door de feitenrechter. 

De rechtbank die krachtens art. 23 Taal
wet Gerechtszaken, wegens de omstandig
heden van de zaak, verklaart niet te kunnen 
ingaan op het verzoek tot verwijzing van 
de zaak naar een ander rechtscollege van 
dezelfde rang, beoordeelt die omstandig
heden in feite en derhalve op onaantast
bare wijze, zonder gebonden te zijn door 
de wil van de meerderheid van de beklaag
den. (Art. 23 Taalwet Gerechtszaken.) 

3 maart 1999 309 

5. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
-In eerste aanleg- Strafzaken - Politie
rechtbank - Taalkeuze - Verwijzing -
Omstandigheden van de zaak - Beslis
sing - Redenen. 

N aar recht verantwoord en regelmatig 
met redenen omkleed is de beslissing van 
de rechtbank, wegens de omstandigheden 
van de zaak niet op de aanvraag van de 
beklaagde tot verwijzing naar het dichtst
bij gelegen gerecht van dezelfde rang, 
waarvan de taal van de rechtspleging de 
door de beklaagde gekozen taal is, te kun
nen ingaan, op grond van de niet determi
nerende beschouwingen dat, na zijn per
soonlijke verschijning, de taal van de actu
ele rechtspleging ook zijn moedertaal blijkt 
te zijn en de reden dat er geen aanwijzin
gen zijn dat hij zich beter zou kunnen 
verdedigen in de gekozen landstaal dan in 
die moedertaal. (Art. 23, vierde lid, Taal
wet Gerechtszaken.) 

Sjuni 1999 779 

IN HOGER BEROEP 

Strafzaken 

6. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
-In hager beroep- Strafzaken- Vreem
delingen - Maatregel van vrijheidsbero
ving - Rechtsmiddel - Kamer van 
inbeschuldigingstelling- Stukken gesteld 
in een andere taal dan die van de rechts
pleging - Gevolg. 

Wanneer een krachtens art. 27, derde 
lid, Vreemdelingenwet, van zijn vrijheid 
beroofde vreemdeling beroep instelt en in 
hoger beroep voor de kamer van inbe
schuldigingstelling verschijnt, wordt de 
wettigheid van haar beslissing niet aan
getast door de omstandigheid dat stukken 
van het administratief dossier, die, ener
zijds, niet voor die vreemdeling waren 
bestemd en, anderzijds, niets uitstaande 
hebben met de administratieve beslissin
gen die op hem betrekking hadden, in een 
andere taal dan de taal van de rechtsple
ging zijn gesteld. (Art. 72 Vreemdelingen
wet; art. 41, § 1, Taalwet Bestuurszaken.) 

24 maart 1999 433 
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7. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- In hager beroep - Strafzaken - Cor
rectionele rechtbank - Taalkeuze - Ver
wijzing - Omstandigheden van de zaak 
- Beslissing - Redenen. 

N aar recht verantwoord en regelmatig 
met redenen omkleed is de beslissing van 
de rechtbank, wegens de omstandigheden 
van de zaak niet op de aanvraag van de 
beklaagde tot verwijzing naar het dichtst
bij gelegen gerecht van dezelfde rang, 
waarvan de taal van de rechtspleging de 
door de beklaagde gekozen taal is, te kun
nen ingaan, op grond van de niet determi
nerende beschouwingen dat, na zijn per
soonlijke verschijning, de taal van de actu
ele rechtspleging ook zijn moedertaal blijkt 
te zijn en de reden dat er geen aanwijzin
gen zijn dat hij zich beter zou kunnen 
verdedigen in de gekozen landstaal dan in 
die moedertaal. (Art. 23, vierde lid, Taal
wet Gerechtszaken.) 

8 juni 1999 779 

8. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- In hager beroep - Strafzaken - Wei
gering om de zaak te verwijzen naar een 
rechtscollege waar de rechtspleging in een 
andere taal wordt gevoerd - Cassatie
beroep - Niet-ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing wordt ingesteld 
tegen een vonnis in hoger beroep, dat zich 
ertoe beperkt een vordering tot verwijzing 
van de zaak naar een rechtscollege van 
dezelfde rang, waar de rechtspleging in 
een andere taal wordt gevoerd, te verwer
pen. (Art. 416 Sv.; artt. 23 en 24 Taalwet 
Gerechtszaken.) 

23juni 1999 939 

IN CASSATIE 

Strafzaken 

9. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
-In cassatie - Strafzaken - Verwijzing 
van een rechtbank naar een andere -
Gewettigde verdenking - Verzoek van de 
beklaagde - Taal. 

De vordering tot verwijzing van een 
rechtbank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking moet op straffe van 
nietigheid in de taal van de rechtspleging 
zijn gesteld. (Artt. 37 en 40 Taalwet Gerechts
zaken.) 

2 maart 1999 293 

BETEKENING EN TENUITVOERLEGGING 

Strafzaken 

10. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- Betekening en tenuitvoerlegging- Straf-

zaken - Raadkamer - Regeling van de 
rechtspleging- Bericht om te verschijnen 
- Kennisgeving aan de verdachte - Ver
taling - Voorwaarden. 

De aan de beklaagde gedane toezending 
per faxpost of bij aangetekende brief van 
het bericht om voor de raadkamer te ver
schijnen voor de regeling van de rechts
pleging is een mededeling die op verzoek 
van de griffier via de post geschiedt en 
moet bijgevolg worden beschouwd als de 
kennisgeving van een akte van rechtsple
ging in de zin van art. 38 Taalwet Gerechts
zaken; dat bericht moet derhalve, op straffe 
van nietigheid, vergezeld gaan van een 
vertaling, wanneer het gesteld is in de 
taal van een ander taalgebied dan dat 
waar het ter kennis moet worden gebracht. 
(Artt. 38 en 40 Taalwet Gerechtszaken; 
art. 127, zesde lid, Sv.; art. 32, 2°, Ger.W.) 

9juni 1999 802 

VONNISSEN EN ARRESTEN. NIETIGHE
DEN 

Strafzaken 

11. - Gerechtszaken (wet 15juni 1935) 
- Vonnissen en arresten. Nietigheden -
Strafzaken - Correctionele Rechtbank te 
Brussel - Zaak waarvan de rechtspleging 
in het Frans dient te gebeuren - Kamer 
die kennis neemt van de zaken in het 
Nederlands. 

Geen beslissing inzake bevoegdheid is 
de uitspraak van de kamer van de Correc
tionele Rechtbank te Brussel, die kennis 
neemt van de zaken in het Nederlands, 
dat zij onbevoegd is om kennis te nemen 
van de strafvordering wanneer volgens de 
Taalwet Gerechtszaken de rechtspleging 
in die zaak in het Frans dient te gebeuren. 
(Art. 539 Sv.) 

20 april 1999 536 

BESTUURSZAKEN 
12. - Bestuurszaken - Vreemdelin

gen- Maatregel van vrijheidsberoving
Stukken die geen verband houden met de 
bestuurlijke beslissingen. 

Wanneer een krachtens art. 27, derde 
lid, Vreemdelingenwet, van zijn vrijheid 
beroofde vreemdeling beroep instelt en in 
hoger beroep voor de kamer van inbeschul
digingstelling verschijnt, wordt de wettig
heid van haar beslissing niet aangetast 
door de omstandigheid dat stukken van 
het administratief dossier, die, enerzijds, 
niet voor die vreemdeling waren bestemd 
en, anderzijds, niets uitstaande hebben 
met de administratieve beslissingen die 
op hem betrekking hadden, in een andere 
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taal dan de taal van de rechtspleging zijn 
gesteld. (Art. 72 Vreemdelingenwet; art. 
41, § 1, Taalwet Bestuurszaken.) 

24 maart 1999 433 

TERUGVORDERING VAN HET ONVER
SCHULDIGD BETAALDE 

Onverschuldigde betaling - Begrip. 
Een betaling is alleen onverschuldigd 

als zij zonder oorzaak is; er is geen onver
schuldigde betaling als die betaling haar 
oorzaak vindt, hetzij in de erkenning van 
de duur van een volledige arbeidsonge
schiktheid die in beginsel het verschul
digd zijn van de betalingen tot gevolg 
heeft, hetzij in de bepaling van artikel63 
§ 4, eerste lid, van de Arbeidsongevallen~ 
wet, krachtens hetwelk in geval van betwis
ting omtrent de aard en de graad van 
arbeidsongeschiktheid van de getroffene, 
de verzekeraar verplicht is de dagelijkse 
vergoedingen of j aarlijkse vergoeding, be
doeld in de artikelen 22, 23, 23bis of24, bij 
voorschot te betalen op grand van de door 
heii_J- voo~gestelde graad van arbeidsonge
schiktheid. (Art. 1235, eerste lid, B.W.; 
art. 63, § 4, eerste lid, Arbeidsongevallen
wet.) 

22 februari 1999 235 

u 
UITLEVERING 

1. - Inbeslagneming-In beslag gena
men voorwerpen - Overdracht- Wettig
heid van de procedure- Onderzoeksgerecht 
- Bevoegdheid. 

Het onderzoeksgerecht dat uitspraak 
moet doen over de overdracht aan de 
aanzoekende regering van een ingevolge 
een rogatoire commissie na een huiszoe
king in beslag genomen voorwerp van een 
misdrijf of van overtuigingsstukken, moet 
enkel nagaan of de algemene uitleverings
voorwaarden zijn vervuld. (Artt. 1, § 2, en 
11 Uitleveringswet.) 

30 maart 1999 460 

2. - Huiszoeking- Inbeslagneming
Aanwezigheid van autoriteiten van de ver
zoekende Staat - Toestemming van de 
aangezochte Staat - Overdracht van in 
beslag genomen voorwerpen- Onderzoeks
gerecht - Bevoegdheid. 

Het staat het onderzoeksgerecht dat 
uitspraak moet doen over de overd;acht 
van stukken welke in beslag genomen 
werden tijdens een ingevolge een roga-

toire commissie in aanwezigheid van auto
riteiten van de verzoekende Staat verrichte 
huiszoeking, de door de aangezochte staat 
verleende toestemming aan de autoritei
ten van de verzoekende staat om aanwe
zig te zijn bij de uitvoering van de rogatoire 
commissie te beoordelen. (Art. 4 Europees 
Verdrag Rechtshulp in Strafzaken.) 

30 maart 1999 460 

3. - Huiszoeking-Inbeslagneming
Rogatoire commissie - Vormvereisten -
Onderzoeksgerecht - Bevoegdheid. 

Een rogatoire commissie strekkende tot 
een huiszoeking of tot de inbeslagneming 
van het voorwerp van het misdrijf of van 
overtuigingsstukken moet de plaats en de 
datum van de feiten niet vermelden; het 
moet wel de feiten duidelijk omschrijven, 
zodat het onderzoeksgerecht kan nagaan 
of voldaan is aan de voor uitlevering gestelde 
vereisten inzake plaats en tijd, meer bepaald 
of de strafvordering niet verjaard is val
gens de Belgische wet. (Artt. 1, § 2, en 11 
Uitleveringswet.) 

30 maart 1999 460 

4. - In het buitenland verleend bevel 
tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring 
- Beschikking van de raadkamer- Hoger 
beroep - Termijn. 

Inzake uitlevering bedraagt de termijn 
om h?ge~ beroep in te stellen tegen de 
besch1kking van de raadkamer, waarbij 
het door de buitenlandse overheid ver
leende aanhoudingsbevel uitvoerbaar ver
klaard wordt, vierentwintig uur te rekenen 
van de betekening van die beschikking. 
(Art. 135 Sv.; art. 3 Uitleveringswet.) 

28 april 1999 590 

5. - Vreemdeling voorlopig aangehou
den met het oog op uitlevering- Uitvoerbaar
verklaring van een door de buitenlandse 
overheid verleend bevel tot aanhouding -
Gevolg. 

Wanneer het buitenlandse bevel tot aan
houding uitvoerbaar is verklaard en aan 
de betrokkene is betekend over~enkom
stig art. 3 Uitleveringswet, staat de vreem
deling ter beschikking van de Uitvoerende 
Macht en is de Rechterlijke Macht niet 
langer bevoegd om hem in voorlopige vrij
heid te stellen. 

28 april 1999 590 

6. - Rogatoire commissie - Inbeslag
neming in Belgie - Overdracht van in 
beslag genomen voorwerpen - Goedkeu
ring door de raadkamer - Rechten van 
derden - Onderzoeksgerecht - Bevoegd
heid - Beperking. 
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Het onderzoeksgerecht dat overeenkom
stig de bepalingen van de art. 11 Uitleverings
wet en 20.2 Benelux-Uitleveringsverdrag 
aileen gelast is om de overdracht van in 
beslag genomen voorwerpen aan de vreemde 
autoriteit goed te keuren, vermag, bij het 
onderzoek of de rechten van derden wor
den benadeeld, deze overdracht aileen te 
weigeren wanneer derden-houders of andere 
rechthebbenden aantonen dat zij er belang 
bij hebben dat deze voorwerpen binnen 's 
lands grenzen worden bewaard. (Artt. 11 
Uitleveringswet, 20.2 en 24.2 Benelux
Uitleveringsverdrag .) 

1juni1999 750 

7. - Voorlopige aanhouding - Duur 
-Bevel tot aanhouding, verleend door een 
buitenlandse overheid - Procedure van 
uitvoerbaarverklaring - Toepassings
gebied. 

Art. 5, tweede lid, Uitleveringswet, waar
bij de duur van de voorlopige aanhouding 
van een vreemdeling met het oog op zijn 
uitlevering wordt beperkt tot veertig dagen, 
is niet van toepassing op de door art. 3 van 
dezelfde wet voorgeschreven procedure 
betreffende de uitvoerbaarverklaring van 
het door de buitenlandse bevoegde over
heid verleende bevel tot aanhouding. 

24 augustus 1999 1014 

v 
VALS GETUIGENIS 

1. - Schorsing van de hangende zaak 
- Oordeel van de feitenrechter. 

Bij verdenking wegens vals getuigenis 
moet de behandeling van de hangende 
zaak niet noodzakelijk worden opgeschort 
totdat over de procedure wegens valse 
getuigenis is beslist. De feitenrechter oor
deelt op onaantastbare wijze of de voor 
hem hangende zaak al dan niet moet 
worden uitgesteld. 

5 januari 1999 3 

2. -In correctionele zaken - Verkla
ring voor de strafrechter - Bestaan van 
het misdrijf- Intrekking van de verkla
ring - Gevolg. 

De intrekking van een onder eed afge
legde valse verklaring sluit het bestaan 
van het misdrijf vals getuigenis uit, indien 
zij geschiedt ten overstaan van de rechter 
die de verklaring heeft gehoord; de in trek
king van de verklaring kan gebeuren voor 
de sluiting van het debat in de zaak waarin 
ze wordt afgelegd, ofwel voor de schorsing 
van het debat met het oog op een onder-

zoek van een eventuele vervolging wegens 
vals getuigenis, dan wel voor een onmid
dellijke bestra:ffing met toepassing van 
art. 181 Sv. (Art. 218 Sw.) 

19 oktober 1999 1289 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN 

1. - Milieuheffing- Onjuiste of onvol
ledige aangifte - Moreel bestanddeel -
Verschil - Gevolg. 

Het gebrek aan oprechtheid, dat een 
bestanddeel is van het misdrijf van onjuiste 
of onvoiledige aangifte tot milieuhe:ffing, 
is niet gelijk te stellen met het bedrieglijk 
inzicht of oogmerk om te schaden, bestand
deel van het misdrijf van valsheid in geschrifte 
en gebruik : de bijzondere strafbepalingen 
voor de onjuiste of onvolledige aangifte tot 
milieuhe:ffing staan derhalve een toepas
sing van de artikelen 193 en volgende van 
het Strafwetboek niet in de weg. (Artt. 
47ter, § 1, en 47quater, § 2, AfValstoffen
decreet, en artt. 193, 196, 197, 213 en 214 
Sw.) 

2 februari 1999 127 

2. - Uitwissing van veroordelingen -
Voorwaarden - Veroordelingen met ver
vallenverklaringen of ontzettingen - Ver
oordeling wegens valsheid in geschrifte. 

Er is geen uitwissing bij veroordeling 
wegens valsheid in geschrifte en gebruik 
van vals stuk die vervallenverklaringen of 
ontzettingen inhoudt waarvan de gevol
gen zich over meer dan drie jaar uitstrek
ken. (Art. 619, tweede lid, Sv.) 

23 februari 1999 263 

3. - Van valsheid betichte stukken -
Artikelen 448 en 450 Wetboek van Straf
vordering - Niet-inachtneming - Straf 

De rechtsvormen die door de artt. 448 
en 450 Sv. zijn voorgeschreven met betrek
king tot de van valsheid betichte stukken, 
zijn niet substantieel en niet op straffe 
van nietigheid voorgeschreven. 

17 maart 1999 393 

4. - Wettelijke bestanddelen-Beschermd 
geschrift - Postassignatie. 

De postassignatie is een bij wet gefor
maliseerde geschreven betaalopdracht en 
is mitsdien een geschrift dat bestemd of 
van aard is om ieder die er kennis van 
neemt, te informeren over een akte of een 
feit met een juridische draagwijdte; aldus 
is het een beschermd geschrift in de zin 
van de artt. 196 en 197 Sw. (Art. 9 Postche
quewet 2 mei 1956; artt. 196 en 197 Sw.) 

13 april 1999 485 
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5. - Wettelijke bestanddelen - Verval
sing van de waarheid - Handtekening. 

Ret plaatsen van zijn handtekening op 
een geschrift om bedrieglijk te doen gelo
ven dat een gelijknamige persoon heeft 
getekend, levert het misdrijf van valsheid 
in geschrifte op. (Artt. 196 en 197 Sw.) 

13 april 1999 485 

6. - Boedelbeschrijving - Aard van 
de akte. 

De boedelbeschrijving van de omvang 
van de gemeenschap van een huwelijks
vermogenstelsel strekt ertoe uit te maken 
wat respectievelijk tot het gemeenschap
pelijk en tot het eigen vermogen behoort, 
zodat de echtgenoten verplicht zijn alles 
aan te geven wat van deze vermogens deel 
uitmaakt, en de niet-aangifte van een deel 
ervan een strafbare valsheid kan opleve
ren. (Artt. 1175 Ger.W., en 169 Sw.) 

15juni 1999 838 

7. - Bestanddelen- Geschrift- Begrip 
- Verdraaiing van de waarheid -Nadeel. 

Voor het bestaan van valsheid in geschrifte 
en het gebruik ervan is vereist, enerzijds, 
dat het geschrift enigermate tot bewijs 
strekt van datgene wat erin is opgenomen 
of vastgesteld, dat wil zeggen dat het zich 
aan het openbaar vertrouwen opdringt, 
zodat de overheid of particulieren die er 
kennis van nemen of aan wie het wordt 
voorgelegd, kunnen overtuigd worden van 
de waarachtigheid van de akte of het 
juridisch feit, dat in het geschrift is vast
gelegd, of gerechtigd zijn daaraan geloof 
te hechten, anderzijds, dat door het met 
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te 
schaden verdraaien van de waarheid, op 
een bij de wet bepaalde wijze een nadeel 
kan worden berokkend, hetzij door onjuiste 
vermeldingen, hetzij door het opzettelijk 
verzwijgen van bepaalde gegevens in het 
geschrift. (Artt. 193 en 196 Sw.) 

16juni 1999 845 

8. - Overeenkomst- Veinzing- Straf
bare valsheid - Voorwaarden. 

Veinzing in een overeenkomst kan als 
een strafbare valsheid worden aange
merkt, wanneer dat met bedrieglijk opzet 
of met het oogmerk om te schaden gepleegde 
feit, op het ogenblik dat de akte werd 
opgemaakt, aan openbare of prive
belangen schade kon berokkenen door het 
eventuele gebruik dat van de akte wordt 
gemaakt. (Artt. 193 en 196 Sw.) 

16juni 1999 845 

9. - Gebruik van valse stukken- Duur 
van het misdrijf- Voorwaarden. 

Ret gebruik van valse stukken, zelfs 
zonder een nieuw feit van de dader van de 
valsheid en zonder herhaalde tussen
komst van zijnentwege, duurt voort zolang 
het door hem beoogde doel niet is bereikt 
en zolang de hem verweten begin
handeling, zonder verzet van zijn kant, 
het nuttig gevolg heeft dat hij ervan ver
wachtte. (Artt. 196, 197 en 213 Sw.) 

6 oktober 1999 1225 

10. - Valsheid in geschrifte- Gebruik 
door iemand anders dan de vervalser -
Gebruik door de vervalser gewild of voor· 
zien - Strafrechtelijke verantwoordelijk
heid van de vervalser. 

De dader van valsheid in geschrifte is 
strafrechtelijk verantwoordelijk voor het 
gebruik dat van het valse stuk gemaakt 
wordt en dat de door hem voorziene en 
gewilde voortzetting is van de valsheid, 
ook al werd van dat valse stuk gebruik 
gemaakt door een derde. (Artt. 193, 196, 
197, 213 en 214 Sw.) 

13 oktober 1999 1252 

11. - Valsheid in overeenkomst- Con
stitutieve bestanddelen- Bedrieglijk opzet 
of oogmerk om te schaden - Medeonder
tekenende partij - Toepassing. 

Strafbare intellectuele valsheid in een 
overeenkomst vereist een waarheids
vermomming, een bedrieglijk opzet of oog
merk om te schaden en een mogelijk nadeel 
ten gevolge van de valsheid, doch niet dat 
de waarheidsvermomming bedoeld is om 
de ondertekenaars zelf te misleiden; de 
omstandigheid dat een partij een overeen
komst medeondertekent, belet niet dat de 
ene partij handelt met bedrieglijk opzet of 
oogmerk om te schaden in het nadeel van 
de andere. 

9 november 1999 1404 

12. - Valsheid in geschrifte - Begrip. 
Aangezien het in de artt. 193 en 195 Sv. 

bedoelde misdrijf een verdraaiing van de 
waarheid in een geschrift vereist, kunnen 
valse mondelinge verklaringen geen vals
heid in geschriften zijn. (Artt. 193 en 195 
Sw.) 

8 december 1999 1594 

VENNOOTSCHAPPEN 
ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE RE-

GELS 

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
Vennootschappen onder firma 
Aller lei 
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ALGEMEEN. 
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS 

1. - Algemeen. Gemeenschappelijke re
gels - Optreden in rechte. 

Art. 703 Ger.W. dat een regel van bur
gerlijke rechtspleging inhoudt, is niet enkel 
toepasselijk op handelsvennootschappen, 
maar geldt voor alle rechtspersonen. (Art. 
703 Ger.W.) 

23 april 1999 554 

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 

VENNOOTSCHAPPEN ONDER FIRMA 

2. - Handelsvennootschappen - Ven
nootschappen onder firma - Faillisse
ment van een vennoot - Plaatselijke be
voegdheid. 

De rechtbank die plaatselijk bevoegd is 
om een vennootschap onder firma failliet 
te verklaren, is tevens bevoegd om kennis 
te nemen van de vordering tot faillietver
klaring van de vennoten die onbeperkt en 
hoofdelijk aansprakelijk zijn. (Art. 440, 
tweede lid, Faillissementswet.) 

18 februari 1999 220 

3. - Handelsvennootschappen - Ven
nootschap onder firma - Begrip. 

De rechter die beslist dat er tussen twee 
kooplieden geen vennootschap onder firma 
bestaat, verantwoordt zijn beslissing naar 
recht als hij overweegt dat, gelet op de 
omstandigheden waarop hij wijst, de beide 
kooplieden in eigen naam hebben willen 
handelen, dat er met hen in die hoedanig
heid is gehandeld en dater aldus jegens 
derden nooit als vennootschap is opgetre
den. 

22 oktober 1999 1322 

ALLERLEI 

4. - Handelsvennootschappen-Aller
lei - Vereffening van vennootschappen -
Inkomstenbelastingen - Belasting
schulden - Betaling - Werk uitgevoerd 
door een niet geregistreerde aannemer -
Niet geregistreerde vennootschap in veref
fening - Opdrachtgever hoofdelijk aan
sprakelijk- Inhoudingen- Voorschotten 
op de belastingschulden - Starting -
Aanwending - Toepassingsgebied. 

Art. 403, eerste en tweede lid, W.I.B. 
(1992) en art. 23 K.B. 5 oktober 1978 zijn 
onbeperkt van toepassing op elk bedrag 
dat de opdrachtgever aan de ontvanger 
heeft betaald na de vere:ffening van de 
niet geregistreerde vennootschap. (Art. 403, 
eerste en tweede lid, W.I.B. [1992]; art. 23 

K.B. 5 okt. 1978; artt. 178, eerste lid, en 
184 Vennootschappenwet.) 

21juni 1999 896 

5. - Handelsvennootschappen-Aller
lei - Wanbedrijven - Moreel hestand
dee!. 

De in de Vennootschappenwet en in de 
wet m.b.t. de boekhouding bepaalde wan
bedrijven zijn geen louter materiele mis
drijven, die los van elk moreel bestanddeel 
zouden bestaan. (Artt. 200 tot 211 Vennoot
schappenwet; art. 17 wet 17 juli 1975 met 
betrekking tot de boekhouding en de jaar
rekeningen.) 

15 december 1999 1622 

VERBINTENIS 

1. - Voorwerp - Rechtsgeldigheid -
Brandverzekering- Gebouw - Bouwver
gunning - Ontstentenis - Gevolg. 

Niet naar recht verantwoord is het arrest 
dat, zonder te vermelden dat het voorwerp 
van een verzekeringsovereenkomst tegen 
het risico brand erin bestaat een onwet
tige toestand te scheppen of te handha
ven, bij de beslissing om de vordering tot 
schadevergoeding te verwerpen, over
weegt dat de overeenkomst nietig is omdat 
het voorwerp ervan ongeoorloofd is wegens 
het feit dat het verzekerde gebouw zonder 
bouwvergunning is opgetrokken. (Artt. 1101, 
1108, 1126 en 1128 B.W.) 

8 april1999 474 

2. - Betaling - Toerekening. 
Het recht van de schuldenaar van ver- · 

scheidene schulden om, wanneer hij betaalt, 
te verklaren welke schuld hij wil voldoen, 
wordt, behoudens het geval van misbruik 
van dat recht, alleen beperkt door het in 
andere wetsbepalingen aan de schuld
eiser toegekende recht om zich te verzet
ten tegen de door de schuldenaar gedane 
toerekening. (Art. 1253 B.W.) 

26 november 1999 1501 

VERDELING 

1. - Gerechtelijke verdeling - Staat 
van vereffening - Homologatie - Vonnis 
-Aard. 

Door het vonnis dat de staat van veref
fening van de aangewezen notaris homo
logeert, heeft de rechter zijn rechtsmacht 
volledig uitgeoefend, zodat zijn beslissing 
een eindvonnis is. (Artt. 19, eerste lid, en 
1233 Ger.W.) 

28 oktober 1999 1351 
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2. - Gerechtelijke verdeling - Staat 
van vereffening - Homologatie - Vonnis 
- Hoger beroep - Gevolg - Devolutieve 
kracht. 

Het arrest dat de homologatie van de 
staat van vereffening vernietigt en deze 
staat terug verwijst naar de aangewezen 
notaris, schendt de devolutieve werking 
van het hoger beroep door de zaak boven
dien terug te verwijzen naar de eerste 
rechter, voor beslechting van eventuele 
bezwaren. (Artt. 1223 en 1068 Ger.W.) 

28 oktober 1999 1351 

3. - Nalatenschap- Schuldeisers van 
de medegerechtigde - Pauliaanse vorde
ring - Voorwaarden. 

De schuldeisers van een medegerechtigde 
in een nalatenschap kunnen de pauliaanse 
vordering bepaald in artikel 1167, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek niet uit
oefenen tegen een buiten hen voltrokken 
verdeling, wanneer zij voordien tegen die 
verdeling geen verzet hebben gedaan, 
behalve wanneer de verdeling fictiefblijkt 
of bedrieglijk werd voltrokken teneinde 
het in artikel882 Burgerlijk Wetboek be
paalde verzet onmogelijk te maken. (Artt. 
882 en 1167 B.W.) 

3 december 1999 1559 

VERENIGING ZONDER WINSTOOG
MERK 
1. - Verbintenissen aangegaan in naam 

en voor rekening van de vereniging -
Gevolgen voor de leden. 

Het feit alleen dat een vereniging zon
der winstoogmerk zich niet kan beroepen 
op rechtspersoonlijkheid t.a.v. derden, houdt 
voor de leden, zelfs de stichters, geen 
persoonlijke verplichting in om de contrac
tuele verbintenissen die in naam en voor 
rekening van de vereniging zijn aange
gaan, uit te voeren. (Art. 26, eerste lid, 
VZ.W.-wet.) 

11 februari 1999 187 

2. - Bestuurders- Machtsoverdracht. 
De statuten van een vereniging zonder 

winstoogmerk kunnen rechtsgeldig bepa
len dat bevoegdheden worden overgedra
gen, zowel voor het beheer als voor de 
rechtshandelingen, inclusief het instellen 
van een rechtsgeding. (Art. 38 wet 27 juni 
1921.) 

18 maart 1999 396 

3. - Rechtspersoonlijkheid Leden-
lijst - Neerlegging ter griffie van de 
burgerlijke rechtbank - Verzuim -
Sanctie. 

Wanneer aan de in art. 3 VZ.W.-wet 
voorgeschreven bekendmaking werd vol
daan, heeft het verzuim van de neerleg
gingvan de ledenlijst of van de aanvullende 
ledenlijsten niet tot gevolg dat de vereni
ging de rechtspersoonlijkheid verliest, maar 
enkel dat tegenover derden de uitoefening 
van haar aan die rechtspersoonlijkheid 
verbonden rechten is opgeschort tot aan 
de regularisatie; uit de opzet van de artt. 
3 en 26, eerste lid, VZ.W.-wet en uit de 
parlementaire voorbereiding van die wet 
volgt dat, voor zover de vereniging rechts
persoonlijkheid heeft verkregen door de 
haar bij art. 3 opgelegde verplichting na te 
komen, de in art. 26, eerste lid, bepaalde 
sanctie, behoudens bedrog, enkel bestaat 
in een opschortende exceptie die kan wor
den opgeworpen tot de toestand geregula
riseerd is. (Artt. 3 en 26, eerste lid, VZ.W.
wet.) 

24juni 1999 943 

4. - Ontbinding en vereffening- Vroe
gere schuldvorderingen - Samenloop 
onder de schuldeisers - Eindbestemmeling 
van een door de Staat verleende subsidie 
- Voorkeurrecht. 

Bij de vereffening van een vereniging 
zonder winstoogmerk ontstaat een toe
stand van samenloop onder de schuld
eisers; de bepalingen betreffende het 
toekennen van subsidies door de Staat, 
verplichten de gesubsidieerde ertoe de sub
sidies aan te wenden voor de doeleinden 
waarvoor ze verleend werden, maar doen 
geen voorkeurrecht ontstaan waardoor de 
schuldvordering van de eindbestemmeling 
van de subsidies ontsnapt aan de samen
loop ten gevolge van de vereffening van de 
gesubsidieerde. (Artt. 7, 8 en 9 Hypotheek
wet; artt. 1, eerte lid, en 3, eerste lid, 1 o en 
2°, K.B. nr. 5 van 18 april1967; artt. 55 en 
57, eerste lid, K.B. 17 juli 1967 houdende 
coordinatie van de wetten op de rijks
comptabiliteit.) 

15 oktober 1999 1271 

VERHAAL OP DE RECHTER 
1. - Verzoekschrift - Vorm. 
Niet ontvankelijk is het verhaal op de 

rechter wanneer het verzoekschrift niet is 
ondertekend door een advocaat bij het Hof 
van Cassatie. (Artt. 1080, 1143 en 1145 
Ger.W.) 

12 februari 1999 195 

2. - Arrest van het Hof van Cassatie 
- Afwijzing - Verzet - Ontvankelijk
heid. 
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Niet ontvankelijk is het verzet tegen 
een arrest van het Hof van Cas sa tie dat 
een verzoek tot verhaal op de rechter 
afWijst. (Artt. 140 e.v. Ger.W.) 

7 mei 1999 627 

3. - Verzoekschrift - Termijn. 
Het verhaal op de rechter dat meer dan 

dertig dagen te rekenen van de feiten die 
tot dat verhaal aanleiding hebben gege
ven, wordt ingeleid door een ter griffie van 
het Hof van Cassatie ingediend verzoek
schrift, is in de regel niet ontvankelijk. 
(Art. 1142 Ger.W.) 

8 oktober 1999 1238 

4. - Verzoekschrift - Vorm - Advo
caat bij het Hof van Cassatie - Handte
kening - Geen handtekening - Ontvan
kelijkheid - Onmiddellijke verwerping. 

Wanneer het verzoekschrift waarbij ver
haal op de rechter wordt ingeleid, niet 
ontvankelijk is omdat het niet door een 
advocaat bij het Hofvan Cassatie is onder
tekend, doet het Hof onmiddellijk uit
spraak zonder te wachten tot de in de 
regel bepaalde termijn van vijftien dagen 
verstreken is. (Artt. 4 78, 1080, 1143, 1144, 
tweede lid, en 1145 Ger.W.) 

29 oktober 1999 1356 

VERJARING 
BURGERLIJKE ZAKEN 
Termijnen (Aard. Duur. Aanvang. Einde) 
Stuiting 
STRAFZAKEN 
Strafvordering 

Termijnen 
Schor sing 
Stuiting 

ALLERLEI 

BURGERLIJKE ZAKEN 

TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. 
EINDE) 

1. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) -Aanvang 
- Landverzekering-Rechtsvordering van 
de verzekeraar tegen de verzekerde - Ge
spreide betalingen. 

Zo de verzekeraar de terugbetaling vor
dert van bedragen die hij gespreid in de 
tijd heeft uitgekeerd aan de door de fout 
van de verzekerde benadeelde partij, moet 
de driejarige verjaringstermijn worden 
geacht in te gaan vanaf de datum van elke 
uitkering, die de verzekeraar heeft gedaan, 
nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk ver-

plicht is tot schadeloosstelling van de bena
deelde derde; bij een uitkering gedaan 
v66r dit uitgemaakt is, neemt de verja
ringstermijn slechts aanvang op het ogen
blik dat die verplichting tot schadeloos
stelling vaststaat. (Art. 32 Verzekeringswet.) 

14 mei 1999 663 

STUITING 

2. - Burgerlijke zaken - Stuiting -
Dwangsom- Bevel tot betaling- Uitvoe
rend beslag- Onderscheiden oorzaken -
Gevolg. 

Het arrest dat vaststelt dat een bevel 
tot betaling de verjaring van de dwang
som stuit en dat een beschikking van de 
beslagrechter uitspraak heeft gedaan over 
een exploot van een vorig uitvoerend beslag 
dat. een onderscheiden oorzaak had, is 
niet naar recht verantwoord wanneer het 
beslist dat de verjaring opgehouden is te 
lopen tot de datum van de beschikking. 
(Art. 1385octies Ger.W., en art. 2244 B.W.) 

8 april1999 472 

3. - Burgerlijke zaken - Stuiting -
Vervanging van de uerjaring door een andere 
- Voorwaarden. 

De erkenning van het recht van degene 
tegen wie de verjaring loopt, heeft niet tot 
gevolg dat in de plaats van de aldus gestuite 
verjaring een verjaring komt die verschilt 
naar aard of termijn, tenzij die erkenning 
schuldvernieuwing inhoudt of de oorspron
kelijke verjaring op een vermoeden van 
betaling berust. (Art. 2248 B.W.) 

27 mei 1999 731 

STRAFZAKEN 

STRAFVORDERING 

Termijnen 

4. - Strafzaken - Strafuordering -
Termijnen - Verlenging- Nieuwe wet -
Gevolg-

Krachtens het beginsel volgens hetwelk 
een nieuwe wet onmiddellijk toepasselijk 
is, moet de nieuwe wet tot verlenging van 
de verjaringstermijn worden toegepast op 
alle strafvorderingen die v66r de dag van 
haar inwerkingtreding zijn ingesteld en 
op die dag nog niet zijn verjaard. (Art. 21 
V.T.Sv.) 

15 september 1999 1105 

5. - Strafzaken - Strafuordering -
Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet -
Gevolg. 

De wanbedrijven en gecorrectionaliseerde 
misdaden die bij de inwerkingtreding van 
de wet van 24 dec. 1993, d.i. 31 dec. 1993, 
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nog niet waren verjaard, zullen, behou
dens enige grond van schorsing van de 
verjaring, verjaren na het verstrijken van 
een termijn van vijf jaren te rekenen van 
de feiten; die termijn kan eventueel wor
den verlengd met een nieuwe termijn van 
vijf jaren vanaf een daad van stuiting die 
regelmatig is verricht v66r het verstrijken 
van de eerste termijn van vijf jaren. (Artt. 
21 tot 25 V.T.Sv.) 

15 september 1999 1105 

6. - Strafzaken - Strafvordering -
Termijnen - Overtreding. 

Bij ontstentenis van enige reden van 
schorsing van de verjaring, verjaart de 
straf\rordering uit een overtreding nood
zakelijk door verloop van eenjaar te reke
nen van de datum van het feit. (Artt. 21 
en 22 V.T.Sv.) 

22 september 1999 1149 

7. - Strafzaken - Strafvordering -
Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet -
Artt. 21 en 2lbis V.T.Sv. - Gevolg. 

De nieuwe artikelen 21 en 21bis V.T.Sv. 
zijn van onmiddellijke en volledige toepas
sing op alle wanbedrijven waarvan de 
straf\rordering nog niet vervallen is door 
verjaring op het ogenblik van hun inwer
kingtreding. (Artt. 21 en 21bis V.T.Sv.) 

7 december 1999 1590 

Schorsing 

8. - Strafzaken - Strafvordering -
Schorsing - Nieuwe wet - Uitwerking. 

De wet 11 december 1998 tot wijziging, 
wat de veijaring van de strafVordering 
betreft, van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van StrafVordering, is van toe
passing op alle straf\rorderingen die v66r 
de datum van inwerkingtreding van voor
noemde wet zijn ontstaan en die krach
tens de oude wet op die datum nog niet 
zijn verjaard. De nieuwe grond tot schor
sing van de verjaring is bijgevolg van 
toepassing op de misdrijven die op de dag 
van het vonnis nog niet waren verjaard. 
(Art. 24 V.T.Sv.) 

23juni 1999 938 

9. - Strafzaken - Strafvordering -
Schorsing- Nieuwe wet- Uitwerking. 

De wet 11 dec. 1998 tot wijziging, wat 
de verjaring van de strafVordering betreft, 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van StrafVordering, is van toepas
sing op alle straf\rorderingen die v66r de 
datum van de inwerkingtreding van voor
noemde wet zijn ontstaan en die krach
tens· de oude wet op die datum nog niet 
zijn verjaard. De nieuwe grond tot schor-

sing van de verjaring is bijgevolg van 
toepassing op de misdrijven die op de dag 
van het vonnis nog niet waren verjaard. 
(Art. 24 V.T.Sv.) 

15 september 1999 1105 

Stuiting 

10. - Strafzaken- Strafvordering
Stuiting- Daad van onderzoek- Begrip. 

Het kantschrift, waarbij de procureur 
des Konings de overhandiging vordert van 
een inlichtingenblad betre:ffende een ver
dachte, strekt ertoe de zaak in staat van 
wijzen te stellen en is in die zin een daad 
van onderzoek die de veijaring van de 
straf\rordering stuit. (Art. 22 V.T.Sv.) 

14 april 1999 493 

11. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting - Recht tot antwoord - Verzoe
ker tot inlassing van antwoord - Recht
streekse dagvaarding. 

Een ontvankelijke dagvaarding bete
kend in opdracht van de verzoeker tot 
inlassing van een antwoord brengt de 
straf\rervolging op gang en stuit de verja
ring. (Artt. 25 V.T.Sv. en 16 en 17 wet 23 
juni 1961.) 

5 oktober 1999 1220 

ALLERLEI 
12. - Allerlei - Reiscontract - Inter

nationale overeenkomst - Grondslag van 
de verjaring. 

De verjaring, bepaald in art. 30.2 van de 
Internationale Overeenkomst van 23 april 
1970 betreffende het reiscontract, berust 
niet op een vermoeden van betaling. (Wet 
30 maart 1973.) 

27 mei 1999 731 

13. - Allerlei- Rechtsvordering- ~r
huurders - Betaling van de indexeringen 
- Verjaring- Vermoeden van betaling
Weerslag. 

De verjaring voorzien bij artikel 2273, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
berust niet, ondanks de plaats waar het 
voorkomt in het Burgerlijk Wetboek, op 
een vermoeden van betaling. (Art. 2273, 
lid 1, B.W.) 

3 december 1999 1565 

VERKEERSBELASTING OP MOTORRIJ· 
TUIGEN (MOTORRIJTUIGENBELAS· 
TING) 
1. - Ingeschreven voertuig - Open

bare weg - Ingebruikstelling - Vermoe
den - Onweerlegbaar vermoeden. 

Zolang een motorrijtuig in het reperto
rium van de Dienst van het Wegverkeer 
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ingeschreven is of moet zijn, bestaat het 
onweerlegbaar vermoeden dat het op de 
openbare weg in gebruik is genomen. (Artt. 
3 en 36ter, § 1, W.I.G.B.) 

1 februari 1999 116 

2. - Ingeschreven voertuig-Personen
auto - Auto voor dubbel gebruik - Mini
bus - Motorfiets - Vernietiging- Belas
tingschuldige - Begrip. 

De natuurlijke of rechtspersoon die is 
vermeld op het inschrijvingsbewijs van 
personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, 
minibussen en motorfietsen die voorzien 
zijn of moeten zijn van een andere num
merplaat dan een tijdelijke plaat of''hande
laarsplaat", is motorrijtuigenbelasting ver
schuldigd ook al wordt het betrokken voer
tuig, dat bij een ongeval volledig is vernield, 
niet meer door die persoon aangewend of 
geexploiteerd. (Artt. 3, 4, 6, 36bis en 36ter, 
§§ 1 en 2, 2°, W.I.G.B.) 

1 februari 1999 116 

VERKEERSBELE~RING 

Begrip. 
Art. 406 Sw. straft belemmeringen van 

het verkeer van alle verkeers- en vervoer
middelen op de spoorweg, de weg, de bin
nenwateren of op zee; die bepaling is niet 
van toepassing op de belemmering van 
het verkeer van een voetganger. (Art. 406 
Sw.) 

26 mei 1999 726 

VEROORDELING MET UITSTEL EN OP· 
SCHORTING VAN DE VEROORDELING 

GEWOON UITSTEL 

GEWONE OPSCHORTING 

ALLERLEI 

GEWOON UITSTEL 
1. - Gewoon uitstel - Verval van het 

recht tot sturen- Motivering- Recht van 
verdediging - Wijze waarop de beklaagde 
zijn onschuld heeft willen staande houden 
- Gevolg. 

Het recht van verdediging wordt geschon
den als de appelrechters, om het door de 
eerste rechter voor de strafvan het verval 
van het recht tot sturen verleende uitstel 
ongedaan te maken, acht slaan op de wij
ze waarop de beklaagde zijn onschuld heeft 
willen aantonen. (Algemeen beginsel van het 
recht van verdediging; art. 195, tweede en 
derde lid, Sv.; art. 8, § 1, Probatiewet.) 

3 maart 1999 305 

2. - Gewoon uitstel - Intrekking -
Rechtspleging in hager beroep- Eenstem
migheid. 

Wanneer de appelrechters de door de 
eerste rechter uitgesproken strafhandha
ven, dienen zij met eenparigheid van stem
men uitspraak te doen om het door de 
eerste rechter verleende uitstel van ten
uitvoerlegging van de straf in te trekken. 
(Art. 211bis Sv.) 

9 juni 1999 797 

GEWONE OPSCHORTING 
3. - Gewone opschorting - Weigering 

- Motivering. 
De rechter die een straf met uitstel 

oplegt en daarbij de redenen van die beslis
sing vermeldt, verantwoordt naar recht 
zijn weigering om in te gaan op de door de 
beklaagde ingestelde vordering tot opschor
ting van de veroordeling. (Art. 195 Sv.; 
art. 3 Probatiewet.) 

24 maart 1999 424 

ALLERLEI 
4. - Allerlei - Conclusie waarbij op

schorting van de uitspraak of uitstel van 
tenuitvoerlegging van de straf wordt ge
vraagd - Niet-gemotiveerde vraag -
fwijzing - Motiveringsplicht - Draag
wijdte. 

De appelrechters, die de redenen ver
melden waarom het opleggen van de wet
telijke minimumgevangenisstraf volstaat, 
zijn niet gehouden te antwoorden op een 
niet gemotiveerde vraag tot opschorting 
van de uitspraak of tot uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de straf. (Art. 195 
Sv.; art. 8 Probatiewet.) 

21 september 1999 1132 

VERVOER 

GOEDERENVERVOER 
Landvervoer. Wegvervoer 

GOEDERENVERVOER 

LANDVERVOER WEGVERVOER 

1. - Goederenvervoer - Landvervoer. 
Wegvervoer- E. G.-Verordeningen- E.G.
Verordening 3820 I 85 - Wegvervoer -
Opgelegde verplichtingen - Opdrachtge
ver - Vrachtwagenbestuurder - Niet
naleving - Bestraffing in hoofde van de 
opdrachtgever- Deelneming. 



-240 

De omstandigheid dat de aan de opdracht
gever verweten gedraging tevens zou kun
nen wijzen op een slechte organisatie of 
een gebrek aan controle in de onderne
ming en hierdoor een overtreding op de 
verplichtingen hem opgelegd door artikel 
15 van de E.G.-verordening tot harmoni
satie van bepaalde voorschriften van sociale 
aard voor het wegvervoer zou inhouden, 
staat er niet aan in de weg dat hij door 
zijn bevel of zijn opdracht aan de bestuur
der op strafbare wijze deelneemt aan de 
overtreding van diens verplichtingen. (Artt. 
6, 7, 8 en 15 E.G.-verordening en artt. 66 
en 67 Sw.) 

12 januari 1999 23 

2. - Goederenvervoer - Landvervoer. 
Wegvervoer- Wegvervoer- KB. 25 novem
ber 1992 - Toepassing. 

Art. 3, § 1, K.B. 25 november 1992 
houdende algemeen reglement betref
fende het vervoer van zaken met motor
voertuigen tegen vergoeding, bepaalt dat 
het besluit van toepassing is op elk ver
voer van zaken op de openbare weg. 

18 mei 1999 681 

3. - Goederenvervoer - Landvervoer. 
Wegvervoer - Internationaal vervoer -
C.M.R.-Verdrag - Aansprakelijkheid van 
de vervoerder - Vermoeden - Ontheffing 
-Bewijs. 

De vervoerder is in beginsel ontheven 
van zijn aansprakelijkheid wanneer het 
verlies of de beschadiging een gevolg is 
van de bijzondere gevaren eigen aan de 
behandeling, lading of stuwing van de 
goederen door de afzender; de ontheffing 
van het vermoeden van aansprakelijkheid 
gaat slechts op in zoverre de vervoerder 
dit bijzonder gevaar aantoont; dit bewijs 
moet niet noodzakelijk geleverd worden 
door het voorbehoud gemaakt door de 
vervoerder bij het laden van de goederen. 
(Art. 17.4.c C.M.R.-Verdrag.) 

9 december 1999 1606 

VERWIJZING NA CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAlillN 

STRAFZAKEN 

BELASTINGZAKEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
1. - Burgerlijke zaken - Rechtbank 

van eerste aanleg-Appelrechter- Beslis
sing- Bevoegdheid- Cassatie- Verwij
zing. 

Wanneer het Hof een vonnis vernietigt 
waarbij de rechtbank van eerste aanleg 
zich als appelrechter bevoegd verklaart, 
verwijst het de zaak naar een andere 
rechtbank van eerste aanleg, zitting hou
dende in hoger beroep. (Art. 1110 Ger.W.) 

15 februari 1999 195 

2. - Burgerlijke zaken - Vonnis van 
de arrondissementsrechtbank - Schen
ding van een regel inzake bevoegdheid -
Vernietiging- Verwijzing naar de bevoegde 
rechter. 

Wanneer het Hofvan Cassatie een von
nis van de arrondissementsrechtbank ver
nietigt wegens schending van een regel 
inzake bevoegdheid verwijst het de zaak 
naar de bevoegde rechter die het aanwijst. 
(Art. 660 Ger.W.) 

25 juni 1999 967 

3. - Burgerlijke zaken - Gewettigde 
verdenking - Onttrekking - Onwettige 
beslissing. 

Wanneer het Hof, in burgerlijke zaken, 
het arrest vernietigt waarbij een arbeids
hof heeft beslist de zaak aan zichzelf te 
onttrekken, inzonderheid wegens gewet
tigde verdenking, verwijst het de zaak 
naar hetzelfde hof, anders samengesteld. 
(Art. 1110, eerste lid, Ger.W.) 

6 september 1999 1032 

STRAFZAKEN 
4. - Strafzaken- Vervangende gevari

genisstraf- Onwettig heid - Gevolg. 
Wanneer een veroordelende beslissing 

wordt vernietigd omdat de rechter een 
vervangende gevangenisstraf heeft uitge
sproken die het wettelijk maximum te 
hoven gaat, zijn vernietiging en verwij
zing tot dit beschikkende gedeelte beperkt. 

21 april 1999 539 

5. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Correctionele rechtbank en 
hof van beroep - Onbevoegdheid - Ver
nietiging - Gevolg. 

Wanneer het Hof, op het cassatieberoep 
van een burgerlijke partij, een arrest ver
nietigt, op grond dat het hofvan beroep en 
de correctionele rechtbank niet bevoegd 
zijn om van de aan de beklaagde ten laste 
gelegde feiten kennis te nemen, verwijst 
het de zaak naar de politierechtbank. (Impli
ciet.) 

16 juni 1999 867 

6. - Strafzaken - Gedeeltelijke vernie
tiging - Rechter op verwijzing - Rechts
macht. 
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De rechter op verwijzing na cassatie 
heeft slechts rechtsmacht binnen de gren
zen van de verwijzing en het komt hem 
toe zelf te bepalen, onder eventuele con
trole van het Hof, in hoeverre hij van de 
zaak kennis moet nemen. (Art. 427 Sv.) 

7 december 1999 1581 

7. - Strafzaken- Bevoegdheid van de 
rechter naar wie de zaak is verwezen -
Cassatie met verwijzing op het cassatie
beroep van de veroordeelde alleen - Be
voegdheid van de rechter naar wie de zaak 
is verwezen om de straf te verzwaren. 

Wanneer, in strafzaken, de vernietiging 
wordt uitgesproken op het cassatieberoep 
van de veroordeelde aileen en de zaak 
verwezen wordt naar een andere rechter 
heeft deze rechter dezelfde bevoegdheid 
als de rechter wiens beslissing werd ver
nietigd; hij kan derhalve elke strafuitspre
ken die deze rechter wettelijk had kunnen 
uitspreken en de uitgesproken straf ver
zwaren. 

24 december 1999 1678 

BELASTINGZAKEN 
8. - Belastingzaken - Gemeentebelas

tingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
- Rechtscollege - Gevolg. 

Wanneer, inzake gemeentebelastingen, 
een beslissing van een rechtscollege van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 
vernietigd met verwijzing, wordt de zaak 
naar een anders samengesteld rechtscol
lege verwezen. (Art. 83quinquies, § 2, bij
zondere wet 12 jan. 1989 met betrekking 
tot de Brusselse instellingen; art. 97, derde 
en negende lid, wet 15 maart 1999 betref
fende de beslechting in fiscale geschillen; 
art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999 
betreffende de rechterlijke beslissing in 
fiscale geschillen.) 

19 april 1999 517 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE 

BURGERLIJKE ZAKEN 

STRAFZAKEN 

TUCHTZAKEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
1. - Burgerlijke zaken - Vordering tot 

onttrekking - Verzoekschrift niet neerge
legd ter griffie - Ontvankelijkheid. 

Kennelijk niet ontvankelijk is de vorde
ring tot onttrekking aan de rechter, wan
neer het daartoe strekkende verzoekschrift 

niet is neergelegd ter gri:ffie van het Hof 
van Cassatie. (Art. 653 Ger.W.) 

15 april 1999 511 

2. - Burgerlijke zaken - Gewettigde 
verdenking - Rechtbanken - Onttrek
king - Rechtbanken - Bevoegdheid. 

In burgerlijke zaken kan de rechtbank 
niet beslissen om de zaak aan zichzelf te 
onttrekken, inzonderheid wegens gewet
tigde verdenking, en ambtshalve naar een 
andere rechtbank te verwijzen. (Art. 13 
Gw. [1994]; artt. 9, 613, 1°, 648, 2°, 650 en 
653 Ger.W.) 

6 september 1999 1032 

3. - Burgerlijke zaken - Gewettigde 
verdenking - Vordering tot onttrekking 
van de zaak - Verzoekschrift - Handte
kening - Advocaat - Verplichting -
Leesbare handtekening - Ondertekenaar 
- Hoedanigheid - Niet vermelde hoeda
nigheid- Ontvankelijkheid. 

Het verzoekschrift tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter wegens gewettigde 
verdenking moet door een advocaat wor
den ondertekend; het verzoekschrift dat 
vermeldt dat het door een advocaat is 
opgesteld en een leesbare handtekening 
draagt, gevolgd door de term '1oco" en de 
naam van voornoemd advocaat, maar zon
der vermelding van de hoedanigheid van 
de ondertekenaar, is kennelijk niet ont
vankelijk. (Artt. 648, 2°, 650 en 653 Ger.W.) 

29 oktober 1999 1355 

STRAFZAKEN 
4. - Strafzaken - Gewettigde verden

king - Feiten die aan bepaalde [eden van 
de rechtbank verweten worden - Ontvan
kelijkheid. 

Kennelijk onontvankelijk is het verzoek 
tot verwij zing van een rechtbank naar een 
andere op grond van gewettigde verden
king, dat kritiek oefent op bepaalde led en 
van de rechtbank, maar niet aantoont dat 
die kritiek betrekking kan hebben op het 
geheel van de magistraten waaruit die 
rechtbank is samengesteld. (Artt. 542 en 
545, eerste lid, Sv.) 

27 januari 1999 94 

5. - Strafzaken - Gewettigde verden- · 
king- Verzoek dat steunt op de uitlegging 
van een rechtsregel door de feitenrechter
Ontvankelijkheid. 

Kennelijk onontvankelijk is het verzoek 
tot verwijzing van een rechtbank naar een 
andere op grond van gewettigde verden
king, wanneer het steunt op grieven die 
kritiek oefenen op de uitlegging van de 
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rechtsregels door de feitenrechter. (Artt. 
542 en 545, eerste lid, Sv.) 

27 januari 1999 94 

6. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Onduidelijke grieven - Ontvan
kelijkheid. 

Kennelijk onontvankelijk is het verzoek 
tot verwijzing van een rechtbank naar een 
andere op grond van gewettigde verden
king, dat onduidelijke grieven bevat. (Artt. 
542 en 545, eerste lid, Sv.) 

27 januari 1999 94 

7. - Strafzaken- Kennelijk onontvan
kelijk verzoek - Vordering tot verdaging 
en overlegging van dossiers. 

Aangezien het Hofvan Cassatie onmid
dellijk en definitief uitspraak moet doen 
wanneer een verzoek tot verwijzing van 
een rechtbank naar een andere op grond 
van gewettigde verdenking kennelijk onont
vankelijk is, kan de vordering van de 
verzoeker tot verdaging en overlegging 
van dossiers niet worden aangenomen. 
(Art. 545, eerste lid, Sv.) 

27 januari 1999 94 

8. - Strafzaken - Vordering tot schor
sing van de terechtzitting - Wettigheid. 

Geen enkele wetsbepaling maakt het 
mogelijk een vordering in te willigen van 
de verzoeker tot verwijzing van een recht
bank naar een andere, die ertoe strekt de 
terechtzitting te doen schorsen om de eer
ste voorzitter van het Hof van Cassatie 
met de grootst mogelijke spoed te raadple
gen. 

27 januari 1999 94 

9. - Strafzaken - Gewettigde verden
king- Feiten die aan het openbaar minis
terie verweten worden- Ontvankelijkheid. 

Kennelijk onontvankelijk is het verzoek 
tot verwijzing van een rechtbank naar een 
andere op grond van gewettigde verden
king, dat gegrond is op aan het openbaar 
ministerie verweten feiten. (Artt. 542 en 
545, eerste lid, Sv.) 

27 januari 1999 94 

10. - Strafzaken- Gewettigde verden
king- Verzoek van de beklaagde - Vorm. 

Een door een belanghebbende partij inge
diend verzoekschrift tot verwijzing van 
een rechtbank naar een ander wegens 
gewettigde verdenking moet op straffe van 
nietigheid rechtstreeks aan het Hof van 
Cassatie worden gericht. (Art. 542, tweede 
lid, Sv.) 

23 februari 1999 273 

11. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Verzoek van de beklaagde - Taal
gebruik. 

De vordering tot verwijzing van een 
rechtbank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking moet op straffe van 
nietigheid in de taal van de rechtspleging 
zijn gesteld. (Artt. 37 en 40 Taalwet Gerechts
zaken.) 

2 maart 1999 293 

12. - Strafzaken- Gewettigde verden
king- Onduidelijk verzoekschrift- Ont
vankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 
dat zo onduidelijk is gesteld, dat niet kan 
worden uitgemaakt wat het werkelijk voor
werp ervan is. 

14 april 1999 496 

13. - Strafzaken - Hof van beroep -
Gewettigde verdenking - Begrip. 

Wanneer het Hof van Cassatie, op de 
vordering van de procureur-generaal tot 
verwijzing van een voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling hangende zaak van 
een hof van beroep naar een ander, vast
stelt dat alle magistraten van dat hof van 
beroep in de onmogelijkheid verkeren recht 
te spreken zonder bij de partijen of bij 
derden gewettigde verdenking te wekken 
aangaande hun onafhankelijkheid en de 
onpartijdigheid van de te wijzen beslis
sing, verwijst het Hof de zaak naar een 
ander hof van beroep. (Artt. 542, 544 en 
545 Sv.) 

2 juni 1999 765 

14. - Strafzaken- Gewettigde verden
king- Correctionele rechtbank - Onpar
tijdigheid en objectiviteit- Benadeelde is 
rechter in de rechtbank. 

Is niet kennelijk onontvankelijk het ver
zoek tot onttrekking van de zaak aan de 
rechtbank, wanneer het slachtoffer van 
een misdrijf waarvoor beklaagde naar de 
correctionele rechtbank werd verwezen, 
rechter is in die rechtbank en minstens de 
intentie heeft uitgedrukt zich tegen ver
zoeker burgerlijke partij te stellen. (Artt. 
452 en 545 Sv.) 

22juni 1999 923 

15. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Onderzoeksrechter - Ontvanke
lijkheid. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot ver
wijzing van de zaak van een onderzoeks
rechter naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking. (Artt. 542, eerste 
lid, en 545 Sv.) 

30 juni 1999 992 
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16. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Rechtbank van eerste aanleg -
Onpartijdigheid en objectiviteit - Bena
deelde rechter in die rechtbank. 

Verantwoordt de onttrekking van een 
zaak aan een rechtbank van eerste aanleg 
de gewettigde verdenking die bij de be
klaagde en derden zou kunnen ontstaan 
doordat een benadeelde van een aan de 
beklaagde ten laste gelegd feit rechter is 
in de rechtbank, die deze zaak en de 
eventuele burgerlijke rechtsvordering van 
die benadeelde tegen de beklaagde zal 
dienen te beoordelen. (Art. 452 Sv.) 

27 juli 1999 1007 

TUCHTZAKEN 
17. - Tuchtzaken - Wettige verden

king- Orde van Advocaten- Publiciteits
regeling- Kritiek - Raad van de Orde
Tuchtveruolging- Onpartijdigheid- Ont
trekking. 

De omstandigheden dat een Orde van 
Advocaten een andere Orde van Advoca
ten in kort geding heeft gedagvaard ten 
einde de intrekking te horen bevelen van 
een beleidsnota inzake het voeren van 
publiciteit door advocaten en dat de secre
taris en de stafhouder van eerstgenoemde 
Orde openlijk kritiek hadden op die beleids
nota en het gedrag van advocaten van 
laatstgenoemde Orde, tuchtrechtelijk ver
volgd om, in strijd met de reglementen 
van de Nationale Orde van Advocaten, 
wervende en misleidende publiciteit te 
hebben gevoerd, kunnen bij de vervolgde 
advocaten, die zich op die nota beroepen, 
en bij derden wettige verdenking doen 
ontstaan aangaande de strikte objectivi
teit en onpartijdigheid van de raad van 
eerstgenoemde Orde om over deze tucht
vervolgingte oordelen. (Art. 648,2°, Ger.W.) 

7 mei 1999 628 

VERZEKERING 
LANDVERZEKERING 

W.A.M.-VERZEKERING 

LANDVERZEKERING 
1. - Landverzekering - Brandverze

kering- Voorwerp - Rechtsgeldigheid
Gebouw - Bouwvergunning- Ontstente
nis - Gevolg. 

Niet naar recht verantwoord is het arrest 
dat, zonder te vermelden dat het voorwerp 
van een verzekeringsovereenkomst tegen 
het risico brand erin bestaat een onwet
tige toestand te scheppen of te handha-

ven, bij de beslissing om de vordering tot 
schadevergoeding te verwerpen, over
weegt dat de overeenkomst nietig is omdat 
het voorwerp ervan ongeoorloofd is wegens 
het feit dat het verzekerde gebouw zonder 
bouwvergunning is opgetrokken. (Artt. 1101, 
1108, 1126 en 1128 B.W.) 

8 april1999 474 

2. - Landverzekering- Onderlinge ver
zekeringsvereniging- Arbeidsongevallen
verzekering - Handelskarakter. 

Een onderlinge verzekeringsvereniging 
die aan de vereisten voldoet van art. 2 
Verzekeringswet (187 4) heeft geen handels
karakter en moet niet ingeschreven zijn 
in het handelsregister nu het doel van de 
vereniging met rechtspersoonlijkheid bepaalt 
of die vereniging al dan niet een handels
karakter heeft; de omstandigheid dat een 
dergelijke vereniging een portefeuille 
arbeidsongevallenverzekeringen over
neemt van een premieverzekeraar en als 
gevolg hiervan voor een deel van haar 
werkelijke activiteit ookhandelsdaden stelt, 
heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat zij 
een inschrijving moet nemen in het han
delsregister. (Art. 2 Verzekeringswet 11 
juni 1874.) 

23 april 1999 554 

3. - Landverzekering - Verjaring -
Rechtsvordering van de verzekeraar tegen 
de verzekerde - Gespreide betalingen -
Aanvang van de verjaring. 

Zo de verzekeraar de terugbetaling vor
dert van bedragen die hij gespreid in de 
tijd heeft uitgekeerd aan de door de fout 
van de verzekerde benadeelde partij, moet 
de driejarige verjaringstermijn worden 
geacht in te gaan vanaf de datum van elke 
uitkering, die de verzekeraar heeft gedaan, 
nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk ver
plicht is tot schadeloosstelling van de bena
deelde derde; bij een uitkering gedaan 
v66r dit uitgemaakt is, neemt de ver
jaringstermijn slechts aanvang op het ogen
blik dat die verplichting tot schadeloosstel
ling vaststaat. (Art. 32 Verzekeringswet.) 

14 mei 1999 663 

4. - Landverzekering - Zaakverze
kering - Voorafgaande taxatie - Gevol
gen. 

De zaakverzekeringsovereenkomst met 
voorafgaande taxatie geeft de partijen, de 
verzekerde en de verzekeraar, het recht in 
onderling akkoord de waarde vast te stel
len, die ten grondslag ligt aan de schade
vergoeding, in het geval dat het voorwerp 
van de overeenkomst tenietgaat. Zij sor
teert aileen effect tussen degenen die par
tij zijn bij die overeenkomst. (Art. 55 wet 
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25 juni 1992 op de landverzekerings
overeenkomst.) 

2 juni 1999 759 

5. - Landverzekering Zaakverze-
kering- Voorafgaande taxatie - Ongeval 
- Schade - Gesubrogeerde verzekeraar 
- Vordering - Grenzen. 

De verzekeraar van zaken met vooraf
gaande taxatie, die wettelijk gesubrogeerd 
wordt in de rechten van de getro:ffene door 
een verkeersongeval, kan van de aanspra
kelijke dader alleen vorderen wat laatst
genoemde naar gemeen recht verschuldigd 
is op grond van de quasi-delictuele aan
sprakelijkheid, zodat bij niet meer betaalt 
dan de schade die het rechtstreekse gevolg 
is van zijn fout. 

2juni 1999 759 

6. - Landverzekering Indeplaats-
stelling krachtens de wet - VOorwaarden. 

Wanneer de verzekeraar van een bank 
haar vergoed beeft voor de schade die een 
van haar klanten heeft geleden door het 
verlies van een postzending, en de bank 
die klant heeft vergoed, treedt voor
noemde verzekeraar krachtens de wet in 
de rechten van de bank, nu zij zelf in de 
rechten van de klant is getreden; de ver
zekeraar kan met die klant een naam
leningsovereenkomst sluiten, waardoor die 
klant in naam van de verzekeraar van de 
Post schadevergoeding mag vorderen. (Art. 
1251, 3°, B.W.; art. 18 wet 26 dec. 1956 op 
de Postdienst.) 

8 oktober 1999 1234 

W.A.M.-VERZEKERING 
7. - W.A.M.-verzekering- Premie

Niet-betaling - Geen verzekering. 
Een motorrijtuig kan ni~t meer in het 

verkeer worden gebracht, wanneer de dek
king van de verzekering daadwerkelijk is 
gescborst doordat de premie niet is betaald, 
zelfs als de verzekeringsovereenkomst nog 
steeds bestaat en zelfs als de verzekeraar 
geen uit de overeenkomst voortvloeiende 
nietigheid of verval aan de benadeelde 
derde kan tegenwerpen. (Artt. 2, § 1, en 16 
W.A.M.-wet 1989.) 

20 januari 1999 67 

8. - W.A.M.-verzekering- Rechtsver· 
houding verzekeraar-benadeelde - Verze
keraar verplicht tot schadevergoeding -
Rechtsverhouding verzekeraar-verzekerde 
- Bestaan van een verzekering overeen
komstig de W:A.M.-wet 1989. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
W.A.M.-verzekeraar gehouden is de derde 
schadelijder te vergoeden, valt niet af te 

leiden dat in de rechtsverhouding verzeke
raar-verzekerde aan het vereiste is vol
daan dat de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid waartoe bet betrokken motorrijtuig 
aanleiding kan geven, gedekt is overeen
komstig de W.A.M.-wet 1989. (Artt. 2 en 
22, § 1, W.A.M.-wet 1989.) 

26 januari 1999 83 

9. - W.A.M.-verzekering Risico· 
verzwaring in de loop van de overeenkomst 
- Bedrieglijke of verwijtbare niet-aangifte 
- Bestaan van een verzekering overeen-
komstig de WAM-wet 1989- Misdrijf 

Tot beboud van de dekking, overeenkom
stig de W.A.M.-wet 1989, van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid waartoe een 
motorrijtuig aanleiding kan geven, moet 
de verzekeringnemer ook elke risico
verzwaring in de loop van de overeen
komst aangeven; zijn bedrieglijke of ver
wijtbare tekortkoming hieromtrent brengt 
met zich, naargelang hij eigenaar, houder 
of bestuurder van het verzekerde motor
rijtuig is, overeenkomstig het in art. 22, § 
1, tweede lid, W.A.M.-wet 1989 gemaakte 
onderscbeid, wel dan niet strafbare niet
verzekering. (Artt. 2, 22, § 1, W.A.M.-wet 
1989, 26, §§ 1 en 3, wet 25 juni 1992.) 

26 januari 1999 83 

10. - W.A.M.-verzekering - ikrzeke
raar verplicht tot schadevergoeding- Ver
zekerde en andere personen aansprakelijk 
"in solidum" - Onderlinge betrekkingen 
- Regres van verzekeraar- Grondslag
Gevolg. 

De verzekeraar die op grond van de 
WAM-wet het slachto:ffer van een ongeval 
heeft vergoed, waarvoor zijn verzekerde 
en andere personen in solidum aanspra
kelijk zijn verklaard, heeft een verhaal
recht op die andere personen ten belope 
van de bedragen die zijn bijdrage in de 
schade overtre:ffen; dergelijke vordering 
berust niet op bet misdrijf dat de scbade 
heeft veroorzaakt maar op de verdeling in 
de bijdrageplicbt tussen diegene die aan
sprakelijk zijn voor scbade. (Art. 22 Ver
zekeringswet; artt. 6 en 10 W.A.M.-wet 
1956; artt. 1382 en 1383 B.W.) 

19 februari 1999 225 

11. - W.A.M.·verzekering - Burger
lijke rechtsvordering van de getroffene -
Voorwerp - Verzekeraar van de beklaagde 
- Strafrechter. 

Wanneer de getroffene van een verkeers
ongeval een burgerlijke rechtsvordering 
tegen de verzekeraar van de beklaagde 
voor het strafgerecbt brengt, beoogt hij 
daarmee de vergoeding van de schade die 
hij ten gevolge van het misdrijf van de 
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beklaagde heeft geleden. (Art. 1382 B.W.; 
artt. 3 en 4 V.T.Sv.; artt. 12 en 29bis 
W.A.M.-wet.) 

3 maart 1999 308 

12. - W.A.M.-verzekering- Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds - ver
goedingsverplichting - Toevallig feit -
Voorwaarden. 

De vergoedingsverplichting van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
overeenkomstig art. 50, § 1, 2°, wet van 9 
juli 1975, betreffende de controle der ver
zekeringsondernemingen, vereist, in de 
hypothese van een toevallig feit, dat door 
dat toevallig feit de bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval heeft veroor
zaakt, vrijuit gaat; zodat er geen vergoe
ding verschuldigd is wanneer tengevolge 
van een fout de overmacht uitgesloten is. 
(Art. 50, § 1, 2°, wet 9 juli 1975.) 

21 mei 1999 708 

13. - WA.M.-verzekering- Gemeen
schappelijk Waarborgfonds - Vergoe
dingsverplichting - Stoffelijke schade -
Voorwaarden. 

In de regel kan de eigenaar van een 
motorrijtuig dat de schade heeft veroor
zaakt geen recht doen gelden tegen het 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds; de ver
plichting van het Fonds de eigenaar toch 
te vergoeden, hangt niet af van de enkele 
omstandigheid dat zich een toevallig feit 
voordoet waardoor de bestuurder van het 
voertuig vrijuit gaat, bovendien is vereist 
dat de schade werd veroorzaakt door een 
bestuurder die zich op een toevallig feit 
kon beroepen om ten aanzien van een 
derde benadeelde van zijn civielrechte
lijke aansprakelijkheid te worden ontsla
gen; het recht op vergoeding voor stoffelijke 
schade wordt onderworpen aan dezelfde 
voorwaarden, met dien verstande dat daar
bij nog wordt uitgesloten dat het ongeval 
veroorzaakt zou zijn door een onbekend 
gebleven bestuurder. (Artt. 49 en 50 Controle
wet verzekeringsondernemingen; artt. 17, 
§ 1, 1°, en§ 2, en 19 K.B. 16 dec. 1981.) 

28 mei 1999 735 

14. - W.A.M.-verzekering - Risico
verzwaring in de loop van de overeenkomst 
- Bedrieglijke ofverwijtbare niet-aangifte 
- Bestaan van een verzekering overeen-
komstig de W.A.M.-wet- Misdrijf 

'Ibt behoud van de dekking, overeenkom
stig de W.A.M.-wet, van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid waartoe een 
motorrijtuig aanleiding kan geven, moet 
de verzekeringnemer ook elke risico
verzwaring in de loop van de overeen
komst aangeven; zijn bedrieglijke of ver-

wijtbare tekortkoming hieromtrent brengt 
met zich, naargelang hij eigenaar, houder 
of bestuurder van het verzekerde motor
rijtuig is, overeenkomstig het in art. 22, § 
1, tweede lid, W.A.M.-wet gemaakte onder
scheid, wei dan niet strafbare niet
verzekering. (Artt. 2 en 22, § 1, W.A.M.; 
art. 26, §§ 1 en 3, wet 25 juni 1992.) 

1juni 1999 749 

15. - W.A.M. -verzekering- Geldboete 
- Wettelijk minimum. 

De veroordeling wegens het ontbreken 
van de W.A.M.-verzekering tot een geld
boete van minder dan honderd frank, ligt 
lager dan het wettelijk minimum en is 
derhalve onwettig, wanneer de rechter 
geen verzachtende omstandigheden aan
neemt. (Artt. 22, § 1, en 28, W.A.M.-wet 
1989; art. 85 Sw.) 

15 september 1999 1105 

16. - WA.M.-verzekering- Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds- Herstel
plicht - Materiele schade - Veroorzaker 
van het ongeval - Eigenaar van het voer
tuig - Toevallig feit - Voorwaarden. 

In het geval van een toevallig feit is het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
aileen verplicht om de materi1He schade te 
vergoeden als dat toevallig feit de reden is 
waarom geen enkele verzekerings
onderneming tot die vergoeding gehouden 
i's; dat is niet het geval wanneer geen 
enkele verzekeringsonderneming tot ver
goeding gehouden is omdat de W.A.M.
verzekering de eigen schade van de aan
sprakelijke bestuurder niet dekt. (Art. 80, 
§ 1, 2°, wet 9 juli 1975; artt. 19, § 1, en 17, 
§ 1, 2°, en § 2, K.B. 16 dec. 1981.) 

17 september 1999 1124 

17. - W.A.M.-verzekering - Bena
deelde - Rechtstreekse vordering tegen de 
verzekeraar- Instellen van de vordering 
- Voorwaarden. 

De krachtens art. 6 W.A.M.-wet aan de 
benadeelde t~gen de verzekeraar toege
kende rechtstreekse vordering kan in de 
regel enkel worden ingesteld als de verze
keraar ingevolge de overeenkomst of de 
wet tot dekking is gehouden. (Art. 6, eer
ste lid, W.A.M.-wet.) 

22 oktober 1999 1315 

18. - WA.M.-verzekering- Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds - Ver
goedingsverplichting - Materiele schade 
- Voorwaarden. 

De verplichting van het motorwaarborg
fonds de stoffelijke schade van de eige
naar of bestuurder van het voertuig dat 
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het ongeval heeft veroorzaakt te vergoe
den, hangt niet af van de enkele omstan
digheid dat zich een toevallig feit heeft 
voorgedaan waardoor de laatstgenoemde 
bestuurder vrijuit gaat, maar bovendien 
is vereist dat de bedoelde stoffelijke schade 
waarvan de vergoeding wordt gevorderd 
om reden van dat "toevallig feit" door geen 
enkele toegelaten verzekeringsonderne
ming gedekt wordt. (Art. 50, § 1, eerste 
lid, 2°, en tweede lid, Controlewet Verze
keringen 9 juli 1975; artt. 17, § 1 en 19, 
§ 1, K.B. 16 dec. 1981.) 

4 november 1999 1375 

19. - W.A.M.-Verzekering - Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds- Materiele 
schade - Toevallig feit- Herstelplicht -
Voorwaarden. 

In de hypothese van een toevallig feit 
moet het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds de materiele schade ver
goeden, als "om reden" van dat toevallig 
feit geen enkele verzekeringsonderneming 
tot die vergoeding verplicht is; dat is niet 
het geval, wanneer de herstelplicht rust 
op de verzekeringsonderneming die de 
aansprakelijkheid, waartoe het voertuig 
aanleiding kan geven, in de hoedanigheid 
van verzekeraar van de bewaarder van 
een gebrekkige zaak dekt. 

22 december 1999 1657 

VERZET 
1. - Strafzaken - Beklaagde in hech

tenis - Akte van verzet - Kennisgeving 
- Vormen - Opsluiting in het buitenland 
- Gevolg. 

De beklaagde kan verzet doen tegen het 
veroordelend arrest door een deurwaarders
exploot aan de tegenpartij te doen beteke
nen binnen vijftien dagen na de aan hem 
in persoon gedane betekening van dat 
arrest; alleen degene die in het Koninkrijk 
opgesloten is en niet over het vereiste 
bedrag beschikt om de kosten van de 
deurwaardersakte te dekken, kan verzet 
doen tegen zijn strafrechterlijke veroorde
ling door binnen dezelfde termijn een ver
klaring af te leggen voor de bestuurder 
van de strafinrichting of diens gemach
tigde. (Art. 2 K.B. nr. 236 van 20 jan. 
1936; artt. 187 en 208 Sv.) 

6 januari 1999 4 

2. - Strafzaken - Arrest tot regeling 
van rechtsgebied - Geen voorafgaande 
mededeling aan partijen - Verzet door de 
verzoekende partij - Ontvankelijkheid. 

Verzet tegen een arrest waarbij het Hof 
uitspraak heeft gedaan over een verzoek 

tot regeling van rechtsgebied, staat niet 
open voor de partij die het verzoek heeft 
ingediend. (Artt. 528 en 533 Sv.) 

30 maart 1999 463 

3. - Strafzaken - Strafvordering -
Verstekvonnis - Verzet - Onafhankelijke 
en onpartijdige rechtbank - Begrip. 

Uit de omstandigheid aileen dat het 
vonnis op verzet van de beklaagde door 
dezelfde rechters is gewezen als het verstek
vonnis, valt niet af te leiden dat het op 
verzet gewezen vonnis niet is geveld door 
een onafhankelijke en onpartijdige rech
terlijke instantie. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 
14.1 I.V.B.P.R.) 

5 mei 1999 617 

4. - Misdrijven m.b.t. geestrijke dran
ken- Veroordeling bij verstek- Verzet
Betekening aan de vervolgende partij -
Vervolgende partij - Begrip. 

Het verzet tegen het vonnis dat strekt 
tot veroordeling wegens overtredingen, 
fraudes of misdrijven m.b.t. geestrijke dran
ken en het vergunningsrecht, moet bete
kend worden aan het Bestuur van Financien, 
aangezien de betekening van het O.M. 
geen uitwerking heeft. 

26 mei 1999 726 

5. - Strafzaken - Beklaagde -Recht 
op bijstand van een raadsman naar keuze 
- Vertegenwoordiging door de raadsman 
- Weigering- Verplichting persoonlijk te 
verschijnen - Gevolg. 

Het recht van een beklaagde om zich, op 
verzet, te verdedigen met de bijstand van 
een raadsman naar zijn keuze, houdt in 
dat de strafrechter, niettegenstaande de 
aan de beklaagde opgelegde verplichting 
om persoonlijk te verschijnen, de mads
man moet toelaten zijn client te vertegen
woordigen, ook al toont deze niet aan dat 
het hem onmogelijk is persoonlijk te ver
schijnen. 

8juni1999 781 

6. - Strafzaken- Aard- Middel uit
eengezet in het exploot van verzet - Ver
plichting om te antwoorden - Gevolg. 

Het exploot van verzet is een proces
handeling waarbij de verzetdoende partij, 
enerzijds, haar verzet ter kennis brengt 
van de tegenpartij en, anderzijds, de zaak 
bij de rechtbank aanhangig maakt, maar 
is geen conclusie die voor de feitenrechter 
genomen wordt; laatstgenoemde hoeft bij
gevolg niet te antwoorden op verweermid
delen die alleen in het exploot van verzet 
worden aangevoerd. (Art. 149 Gw. [1994].) 

16 juni 1999 866 
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7. - Strafzaken- Bij verstek gewezen 
vonnis van onbevoegdverklaring - Verzet 
van de beklaagde - Niet-ontvanke
lijkheid. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het verzet van de beklaagde tegen een 
bij verstek gewezen beslissing die vast
stelt dat de rechter niet bevoegd is om van 
de strafvordering kennis te nemen. (Artt. 
151 en 187 Sv.) 

6 juli 1999 997 

8. - Strafzaken - Strafvordering -
Douane en accijnzen - Gedetineerde 
- Verklaring - Voorwaarden -
Gevolg. 

De wettelijke bepaling die de beklaagde, 
wanneer hij zich in hechtenis bevindt 
en het vereiste bedrag niet in zijn bezit 
heeft om de kosten van de akte van ge
rechtsdeurwaarder te dekken, toelaat 
tegen zijn veroordeling verzet te doen 
door middel van een verklaring aan de 
bestuurder van de strafinrichting of aan 
zijn gemachtigde, maakt geen onder
scheid naargelang de strafvordering 
aanhangig wordt gemaakt door het 
openbaar ministerie dan wel door de 
bevoegde administratie, zoals het Minis
terie van Financien. (Artikel 2 K.B. nr. 
236 van 20 januari 1936.) 

14 september 1999 1103 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Algemeen 
Aller lei 
STRAFZAKEN 
Algemeen 
Strafvordering 
Burgerlijke rechtsvordering 
Allerlei 
BELASTINGZAKEN 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen- Beschikkend gedeelte 

-Begrip. 

Elke beslissing van de rechter over een 
betwisting is een beschikkend gedeelte, 
ongeacht de plaats ervan in de tekst van 
het vonnis of arrest en ongeacht de vorm 
waarin zij is gesteld. 

20 oktober 1999 1312 

BURGERLIJKE ZAKEN 

ALGEMEEN 

2. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Zetel - Samenstelling - Griffier - Bij
stand rechter- Rechterlijke akten - Geen 
melding van tegenwoordigheid - Gevolg. 

Rechterlijke akten zonder bijstand van 
de griffier zijn nietig. (Artt. 170 en 780, 1 o, 
Ger.W.) 

11 januari 1999 20 

3. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Verzoek tot heropening der debatten -
Tijdstip van het verzoek. 

Schendt art. 772 Ger.W. de rechter die 
oordeelt dat de aanvraag tot heropening 
van de debatten te laat is gedaan terwijl 
het verzoekschrift ter griffie is neergelegd 
v66r de datum waarop het vonnis werd 
uitgesproken. (Art. 772 Ger.W.) 

22 januari 1999 77 

4. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Openbaar ministerie - Verplichte mede
deling - Advies - Magistraat - Naam 
- Advies - Vermelding - Verzuim -
Gevolg - Nietigheid. 

Het arrest dat de naam van de magis
traat van het openbaar ministerie die zijn 
advies over de vordering zou hebben gege
ven en dit advies niet vermeldt, terwijl uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, niet blijkt dat het O.M. zijn 
advies heeft gegeven, is nietig wanneer de 
vordering op stra:ffe van nietigheid aan 
het O.M. moest worden meegedeeld. (Artt. 
764, eerste lid, 6°, 780, eerste lid, 1 o en 4°, 
en 1100 Ger.W.) 

19 april 1999 527 

5. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Samenstelling van de zetel - Vaststelling 
- Vonnis- Proces-verbaal van de terecht
zitting - Tegenstrijdigheid - Gevolg. 

Een vonnis is nietig wanneer het een 
samenstelling van de zetel vermeldt die 
strijdig is met het proces-verbaal van de 
terechtzitting, zonder dat die stukken of 
een beschikking van de voorzitter aanto
nen dat een rechter is aangewezen om een 
andere te vervangen die wettig verhin
derd is de uitspraak bij te wonen. (Art. 
775 Ger.W.) 

22 april 1999 548 

6. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Ambtshalve afwijzing van vordering -
Geen heropening der debatten - Gevolg. 

De rechter die ambtshalve in subsidi
aire orde gestelde vorderingen, ongeacht 
de gebruikte bewoordingen, afWijst om 
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reden van tegenstrijdigheid en onverzoen
baarheid met de in hoofdorde gestelde eis, 
zonder het debat te heropenen, schendt 
art. 774, tweede lid, Ger.W. en miskent 
het recht van verdediging. (Art. 77 4, tweede 
lid, Ger.W.) 

23 april 1999 552 

7. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Heropening van het debat - Verplichting 
voor de appelrechter - Exceptie van niet
ontvankelijkheid - Eindvonnis van de 
eerste rechter gewezen voor het beroepen 
vonnis. 

De appelrechter moet de heropening 
van het debat bevelen, alvorens de vorde
ring geheel of gedeeltelijk af te wijzen op 
grond van een exceptie van onbevoegd
heid, nietigheid, verjaring, verval of niet
ontvankelijkheid of van elke andere ex
ceptie die de partijen voor hem niet had
den ingeroepen; art. 77 4, tweede lid, Ger.W. 
wordt geschonden door het arrest dat zon
der de heropening van het debat te beve
len, de vordering verwerpt op grond van 
de niet door de partijen opgeworpen 
exceptie dat geen hoger beroep is inge
steld tegen een vonnis van de eerste rech
ter dat aan het beroepen vonnis voorafgaat 
en waardoor die rechter zijn rechtsmacht 
over dat geschil volledig heeft uitgeoe
fend. (Artt. 774, tweede lid, en 1042 Ger.W.) 

29 april 1999 591 

8. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Verbeterend arrest - Bevoegdheden van 
het Hof 

Het verzoek dat ertoe strekt een arrest 
van het Hof te verbeteren, wordt verwor
pen wanneer uit geen enkel gegeven blijkt 
dat het Hof een feitelijke vergissing zou 
hebben begaan. (Art. 794 Ger.W.) 

30 april 1999 597 

9. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Geding- Onwillige procespartij (artikel 
751 Ger. W.) - Termijn om conclusie neer 
te leggen. 

De in artikel 751, § 1, vierde lid, Ger.W. 
voorgeschreven termijn om conclusies ter 
griffie neer te leggen, is uitsluitend bedoeld 
voor de partij tegen wie de toepassing van 
dat artikel is gevraagd. (Art. 751, § 1, 
vierde lid, Ger.W.) 

14 mei 1999 660 

10. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Geding- Onwillige procespartij (arti
kel 751 Ger. W.) - Termijn om conclusie 
neer te leggen - Conclusie van de meest 
gerede partij. 

De meest gerede partij die een rechts
dag doet bepalen overeenkomstig art. 7 51 

Ger.W. mag conclusies neerleggen, na het 
verstrijken van de termijn van twee maan
den vanaf de kennisgeving of de beteke
ning van de verwittiging aan de onwillige 
partij. (Art. 751, § 2, Ger.W.) 

14 mei 1999 660 

11. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Geding - Onwillige procespartij (arti
kel 751 Ger. W.) - Meest gerede partij -
Termijn om conclusie neer te leggen -
Gevolg. 

Het arrest dat de tegen een onwillige 
procespartij voorgeschreven termijn van 2 
maanden vanaf de kennisgeving of bete
kening van de verwittiging om haar con
clusies neer te leggen en het weren van 
conclusies die na die termijn zijn neerge
legd, toepast op de partij die de toepassing 
van artikel 751 van het Ger.W. had gevraagd, 
schendt dit artikel. (Art. 751 Ger.W.) 

14 mei 1999 660 

12. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Heropening van het debat - Ambts
halve heropening van het debat door de 
rechter- Voorwaarden. 

Buiten de gevallen waarin de wet hem 
daartoe verplicht, beoordeelt de rechter in 
feite, en dus op onaantastbare wijze, de 
wenselijkheid van een ambtshale herope
ning van het debat. (Art. 774 Ger.W.) 

6 september 1999 1034 

13. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Berechting - Sluiting van de debatten 
- Schriftelijk advies O.M. - Verzoek tot 
heropening der debatten - Beginsel van 
tegenspraak - Procespartijen - Rechten 
- Draagwijdte. 

Uit art. 6.1 E.V.R.M. en uit het alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging kunnen de procespartijen, in 
civiele zaken, geen onbeperkt recht put
ten om, na sluiting van het debat, tegen
spraak te voeren over het advies dat door 
een onafhankelijk magistraat van het open
baar ministerie is gegeven aan de rechter; 
dit recht is beperkt tot hetgeen nodig is 
voor de handhaving van de genoemde 
rechten en inzonderheid van het recht op 
een eerlijke behandeling van de zaak en 
die noodzaak moet worden veroordeeld in 
het licht van het gehele procesverloop. 
(Art. 6.1 E.V.R.M.; algemeen rechtsbegin
sel inzake het recht van verdediging.) 

13 september 1999 1095 

14. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Vonnis - Arrest - Vereiste vermeldin
gen - Vermelding van de partijen- Weg
lating - Gevolg. 
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Het vormvereiste van art. 780, eerste 
lid, 2°, Ger.W. moet het mogelijk maken 
na te gaan welke personen betrokken zijn 
in de procedure en ter zake van wie de 
beslissing is gewezen; dat is het geval 
wanneer de aanwijzing van de zetel van 
eiseres blijkt uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan. (Artt. 780, 
eerste lid, 2°, en 1042 Ger.W.) 

15 oktober 1999 1271 

15. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Behandeling en berechting van de vor
dering - Verzoekschrift op tegenspraak -. 
Onjuiste toepassing - Gevolg. 

Een rechtspleging op verzoekschrift die 
naar haar aard tegensprekelijk is, wordt 
niet eenzijdig doordat de rechter de par
tijen op een onjuiste wijze laat oproepen, 
de zaak niet openbaar behandelt en de 
partijen van het vonnis laat kennis geven 
bij de gerechtsbrief. (Artt. 1025 en 1034bis 
Ger.W.) 

16 december 1999 1629 

16. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Behandeling en berechting van de vor
dering- Verzoekschrift op tegenspraak -
Vonnis - Kennisgeving bij gerechtsbrief 
- Gevolg - Hoger beroep - Termijn. 

Ook al beslist de appelrechter dat een 
rechtspleging in eerste aanleg werd gevoerd 
overeenkomstig de bepalingen betre:lfende 
het eenzijdig verzoekschrift en heeft de 
griffier het vonnis bij gerechtsbrief ter 
kennis gebracht aan de partijen, die vrij
blijvende kennisgeving kan niet de aanvangs
datum zijn van de termijn om van dat 
vonnis in hoger beroep te komen; deze 
termijn kan slechts beginnen lopen vanaf 
de betekening van de beslissing. (Art. 1051 
Ger.W.) 

16 december 1999 1629 

ALLERLEI 

17. - Burgerlijke zaken - Allerlei -
Gerechtelijke verdeling- Staat van veref
fening- Homologatie - Vonnis - Aard. 

Door het vonnis dat de staat van veref
fening van de aangewezen notaris homo
logeert, heeft de rechter zijn rechtsmacht 
volledig uitgeoefend, zodat zijn beslissing 
een eindvonnis is. (Artt. 19, eerste lid, en 
1233 Ger.W.) 

28 oktober 1999 1351 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN 

18. - Strafzaken -Algemeen- Maat
regel van inwendige aard - Begrip. 

De beslissing waarbij de behandeling 
van de zaak wordt verdaagd zonder dat 
uitspraak wordt gedaan over een geschil 
is een maatregel van inwendige aard waar
tegen geen cassatieberoep openstaat. (Art. 
1046 Ger.W.) 

19 mei 1999 692 

19. - Strafzaken - Algemeen - Uit
spraak - Verhinderde rechter - Vervan
ging - Beschikking van de voorzitter -
Voorwaarden. 

Wanneer een rechter wettig verhinderd 
is om de uitspraak bij te wonen van een 
vonnis waarover hij mede heeft beraad
slaagd, hoeft de beschikking van de voor
zitter, die een andere rechter aanwijst om 
hem op het ogenblik van de uitspraak te 
vervangen, geen melding te maken van de 
reden van die verhindering. (Art. 779, 
tweede lid, Ger.W.) 

16juni 1999 845 

20. - Strafzaken -Algemeen-Proces
verbaal van de terechtzitting- Handteke
ning - Begrip. 

Het grafische teken dat toelaat de 
auteur ervan te herkennen, geldt als 
ondertekening van het proces-verbaal 
van de door het strafgerecht gehouden 
terechtzitting. 

27 oktober 1999 1343 

21. - Strafzaken -Algemeen- Con
clusie - Begrip. 

Een conclusie in strafzaken is het ge
schrift dat, hoe het ook genoemd wordt, 
door een partij of de advocaat die haar 
bijstaat, tijdens het debat op de terecht
zitting aan de rechter wordt voorgelegd, 
waarvan regelmatig wordt vastgesteld 
dat de rechter ervan kennis heeft geno
men en waarin middelen worden aange
voerd tot staving van een eis, verweer 
of exceptie. 

7 december 1999 1583 

22. - Strafzaken-Algemeen-Neer
legging van bewijsstukken en conclusie -
Onderscheid. 

De neerlegging ter terechtzitting bij de 
feitenrechter van de door partijen bijge
brachte bewijsstukken en de neerlegging 
van een conclusie zijn onderscheiden han
delingen die ieder aan bepaalde en eigen 
vormvoorwaarden zijn onderworpen, o.m. 
teneinde de tegenspraak te verzekeren en 
het recht van verdediging van partijen te 
waarborgen. 

7 december 1999 1583 
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STRAFVORDERING 

23. - Strafzaken - Strafvordering -
Kwalificatie door de rechter aan zijn beslis
sing gegeven - Invloed op haar aard -
Beoordeling door het Hof van Cassatie. 

Ret Rofbeslist, op grond van de overige 
vermeldingen van de bestreden beslis
sing, dat ze bij verstek is gewezen, niette
genstaande ze vermeldt dat ze "op tegen
spraak" is gewezen. 

19 januari 1999 61 

24. - Strafzaken - Strafvordering -
Beslissing bij verstek gewezen- Voorwaar
den. 

Ret vonnis dat door een strafrechtbank 
is gewezen zonder dat de beklaagde ten 
gronde werd ondervraagd over de hem ten 
laste gelegde feiten en zonder dat de advo
caat, die hem vertegenwoordigt, in zijn 
verweermiddelen werd gehoord, is een ver
stekvonnis, zelfs indien de advocaat de 
vordering van het openbaar ministerie 
heeft gehoord en slechts hierna ver
klaarde verstek te laten gaan. 

19 januari 1999 61 

25. - Strafzaken - Strafvordering -
Beraadslaging- Uitspraak- Termijn -
Begrip. 

De wettelijke verplichting waarbij de 
strafrechter zijn vonnis of arrest moet 
uitspreken ten laatste op de terechtzitting 
volgende op die waarop het debat gesloten 
is verklaard, is niet op straffe van nietig
heid voorgeschreven. (Artt. 190 en 211 
Sv.) 

10 februari 1999 179 

26. - Strafzaken - Strafvordering -
Aanduiding van de partijen - Draag
wijdte. 

Art. 780, 2°, Ger.W., is niet van toepas
sing op de beslissingen van straf
gerechten; in strafzaken schrijft de wet de 
opgave van de naam, voornaam en woon
plaats niet uitdrukkelijk of op stra:ffe van 
nietigheid voor; het is voldoende dat uit de 
aanduiding van de partijen kan worden 
opgemaakt op wie de beslissing van toe
passing is. (Art. 780, 2°, Ger.W.) 

17 februari 1999 214 

27. - Strafzaken - Strafvordering -
Getuigen, deskundigen, tolken - Eed -
Nietigheid - Latere beslissing op tegen
spraak, behalve degene die een maatregel 
van inwendige aard inhoudt - Gedekte 
nietigheid. 

In strafzaken zijn de nietigheden voort
komend uit enige onregelmatigheid betref
fende de eed van getuigen, deskundigen 
en tolken gedekt, wanneer een vonnis of 

arrest op tegenspraak, behalve datgene 
dat een maatregel van inwendige aard 
inhoudt, is gewezen zonder dat zij door 
een van de partijen zijn voorgedragen of 
ambtshalve door de rechter zijn uitgespro
ken. (Art. 407 Sv.) 

17 maart 1999 393 

28. - Strafzaken - Strafvordering -
Verplichte vermeldingen- Volstrekte meer
derheid van stemmen. 

Geen wettelijke bepaling schrijft voor 
dat een vonnis of arrest dient vast te 
stellen dat de beslissing bij volstrekte 
meerderheid van stemmen is genomen, 
noch dat art. 193bis Sv. erin dient te 
worden vermeld. (Art. 193bis Sv.) 

13 april 1999 485 

29. - Strafzaken - Strafvordering -
Hof van assisen - Proces-verbaal van de 
terechtzitting - Ontbreken van vereiste 
vaststellingen- Nietigheid- Vaststellin
gen in het arrest - Gevolg. 

De onregelmatigheid van het proces
verbaal van de terechtzitting kan niet 
leiden tot nietigheid van de rechtspleging, 
wanneer de ontbrekende vermelding in 
het arrest is opgenomen. (Art. 372 Sv.) 

28 april 1999 586 

30. - Strafzaken - Strafvordering -
Nietig vonnis - Hoger beroep - Arrest 
dat die nietigheid overneemt- Gevolg. 

Ret arrest van het hof van beroep dat 
de nietigheid van het beroepen vonnis 
overneemt, is nietig. 

27 oktober 1999 1344 

31. - Strafzaken- Strafvordering
Veroordeling tot een geldboete- Opdeciemen 
- Vermelding in het vonnis. 

De beslissing waarbij een strafrechte
lijke geldboete wordt opgelegd, dient het 
aantal opdeciemen te vermelden waarmee 
deze geldboete wordt verhoogd, evenals 
het uit die verhoging voortvloeiende cijfer. 
(Art. 1, tweede lid, wet van 5 maart 1952 
betre:ffende de opdeciemen op de strafrech
telijke geldboeten.) 

9 november 1999 1404 

32. - Strafzaken - Strafvordering -
Omschrijving - Wijziging - Voorwaar
den - Rechterlijke beslissing - Authen
tieke vermeldingen- Bewijs tot betichting 
van valsheid. 

De strafrechter heeft het recht en de 
plicht om het feit van de telastlegging 
precies te omschrijven, op voorwaarde dat 
het feit hetzelfde blijft en de beklaagde 
zich tegen de nieuwe omschrijving heeft 
kunnen verdedigen; de vermelding in de 
beslissing dat de beklaagde zich tegen die 
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omschrijving heeft verdedigd, geldt zolang 
die omschrijving niet van valsheid is beticht. 

1 december 1999 1538 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

33. - Strafzaken- Burgerlijke rechts
vordering - Verplichting van de rechter 
om uitspraak te doen over alle punten van 
de vordering - Voorbehoud gevraagd. 

De strafrechter die geen uitspraak doet 
over de vordering van de burgerlijke par
tij om haar akte te verlenen van het in 
haar conclusie geformuleerde voorbe
houd, schendt art. 1138, 3', Ger.W. (Art. 
1138, 3°, Ger.W.) 

24 maart 1999 426 

34. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Correctionele rechtbank -
Proces-verbaal van de terechtzittingen -
Handtekening van de griffier- Ontbreken 
van handtekening- Vonnis - Rechtsvor
men - Vaststellingen - Ontbreken van 
vaststellingen - Gevolg. 

Wanneer het proces-verbaal van de terecht
zittingen, dat betrekking heeft op het bestre
den vonnis en niet door de griffier is 
ondertekend, niet de authentieke vaststel
ling bevat dat de substantiele rechtsvor
men en de op straffe van nietigheid voorge
schreven regels in acht genomen zijn en 
zulks niet kan worden nagegaan aan de 
hand van de overige stukken van de rechts
pleging voor de eerste rechter, is nietig het 
arrest dat voornoemd nietig vonnis beves
tigt door de gronden ervan over te nemen. 
(Art. 10 wet 10 mei 1849; artt. 155 en 189 
Sv.) 

31 maart 1999 464 

35. - Strafzaken- Burgerlijke rechts
vordering- Vonnis- Nietigheid -Arrest 
- Gevolg. 

Wanneer het proces-verbaal van de terecht
zittingen, dat betrekking heeft op het bestre
den vonnis en niet door de griffier is 
ondertekend, niet de authentieke vaststel
ling bevat dat de substantiele rechtsvor
men en de op straffe van nietigheid voor
geschreven regels in acht genomen zijn en 
zulks niet kan worden nagegaan aan de 
hand van de overige stukken van de rechts
pleging voor de eerste rechter, is nietig het 
~rrest dat voornoemd nietig vonnis beves- , 
tlgt door de gronden ervan over te nemen. 
(Art. 10 wet 10 mei 1849; artt. 155 en 189 
Sv.) 

31 maart 1999 464 

36. - Strafzaken- Burgerlijke rechts
vordering- Hof van Cassatie- Arrest
Uitlegging. 

Het Hofvan Cassatie is bevoegd om zijn 
eigen arresten uit te leggen. (Artt. 793 
Ger.W.) 

20 oktober 1999 1307 

ALLERLEI 

37. - Strafzaken- Allerlei- Burger
lijke partij - Getuige - Eedaflegging. 

Voor het hofvan assisen kan de burger
lijke partij, na haar aanstelling in die 
hoedanigheid, niet als getuige onder eed 
worden gehoord. Zij kan evenwel krach
tens de aan de voorzitter van het hof door 
de wet toegekende discretionaire macht 
zonder eed en louter ten titel van inlich
ting worden gehoord. (Artt. 268 en 322 
Sv.) 

9 februari 1999 172 

38. - Strafzaken - Allerlei - Proces
verbaal van de terechtzitting- Ontbreken 
van proces-verbaal - Gevolg. 

In correctionele en politiezaken is het 
opmaken van een proces-verbaal van de 
terechtzitting niet op straffe van nietig
heid voorgeschreven; het ontbreken van 
een regelmatig proces-verbaal van de te
rechtzitting heeft nochtans de nietigheid 
van de beslissing tot gevolg, als zij niet 
zelf de vermeldingen bevat die vereist zijn 
tot staving van de regelmatigheid van de 
rechtspleging. 

5 mei 1999 615 

39. - Strafzaken - Allerlei - Proces
verbaal van de terechtzitting - Door de 
wet voorgeschreven aantekeningen- Hand
tekening - Voorzitter - Griffier. 

Het proces-verbaal waarin de gri:ffier de 
bij art. 155 Sv. voorgeschreven aanteke
ningen houdt, moet zowel door de voorzit
ter als door de griffier worden ondertekend; 
dat vormvereiste, voorgeschreven om aan 
het proces-verbaal dat die aantekeningen 
bevat authenticiteit te verlenen, is sub
stantieel. (Artt. 155 en 189 Sv.; art. 10 wet 
1 mei 1849 op de rechtbanken van eenvou
dige en van correctionele politie.) 

20 oktober 1999 1304 

40. - Strafzaken - Allerlei - Proces
verbaal van de terechtzitting- Handteke
ning - Griffier - Toezicht door het Hof 
van Cassatie. 

Het Hof kan uit de andere stukken, 
waarop het vermag acht te slaan, afieiden 
dat een proces-verbaal van de terechtzit
ting niet is ondertekend door de griffier, 
die volgens het proces-verbaal op de terecht
zitting aanwezig was. (Artt. 155 en 189 
Sv.; art. 10 wet 1 mei 1849.) 

20 oktober 1999 1304 
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41. - Strafzaken- Allerlei- Uitleg
ging - Grenzen. 

De rechter die een door hem gewezen 
beslissing moet uitleggen, mag het gezag 
van gewijsde van die beslissing niet aan
tasten; het ophelderen van een dubbelzin
nigheid, uitsluitend om een uitwerking 
toe te lichten die van rechtswege uit de 
uitgelegde beslissing voortvloeit, wijzigt 
de daarin bevestigde rechten niet. (Art. 
793 Ger.W.) 

20 oktober 1999 1307 

BELASTINGZAKEN 
42. - Belastingzaken - Inkomstenbe

lastingen- Eindvonnis- Begrip- Stuk
ken- Neerlegging- Ontvankelijkheid
Hof van beroep - Arrest - Eindbeslis
sing. 

Wanneer het hof van beroep, dat uit
spraak doet inzake inkomstenbelastingen 
en alvorens de heropening van het debat 
te bevelen "om ten gronde uitspraak te 
doen", beslist om geen van de stukken die 
aan het hof zijn voorgelegd uit het debat 
te weren op grond dat de neerlegging 
ervan de belastingwet niet schendt, oefent 
het door die beslissing zijn volledige rechts
macht uit over het litigieuze probleem van 
de ontvankelijkheid van die stukken en is 
die beslissing dus een eindbeslissing. (Artt. 
2 en 19 Ger.W.) 

22 november 1999 1462 

VOORLOPIGE HECHTENIS 
ALGEMEEN 

AANHOUDING 

BEVEL TOT MEDEBRENGING 

BEVEL TOT AANHOUDING 

HANDHAVING 

SAMENVATTENDE ONDERVRAGING 

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORW AAR-
DEN 

INZAGE VAN HET DOSSIER 

REGELING VAN DE RECHTSPLEGING 

CASSATIEBEROEP 

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen- Onderzoeksgerecht

Gezag van gewijsde. 

De beslissingen van de onderzoeks
gerechten die inzake voorlopige hechtenis 
uitspraak doen, kunnen geen gezag van 
gewijsde verwerven. 

29 september 1999 1190 

2. - Algemeen - Verantwoording van 
aanhouding of handhaving van voorlopige 
hechtenis - Vermoeden van onschuld. 

De onderzoeksrechter en het onderzoeks
gerecht die feitelijke omstandigheden in 
aanmerking nemen om te. beslissen, al 
naar het geval, tot aanhoudmg ofhandha
ving van de voorlopige hechtenis van een 
verdachte, verantwoorden slechts een maat
regel van tijdelijke aard, die de uitspraak 
van de feitenrechter over de schuld aan de 
feiten waarvan de aangehoudene wordt 
verdacht, onverkort laat; door hierover te 
beslissen miskennen zij niet het vermoe
den van onschuld, ook niet wanneer de 
verdachte het bestaan van deze feitelijke 
omstandigheden betwist. (Artt. 16 en 21 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

9 november 1999 1401 

AANHOUDING 
3. - Aanhouding - Bevel tot aanhou

ding- Voorafgaande mededeling aan onder
vraagde verdachte - Inhoud. 

De bepaling van art. 16, § 2, tweede lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis vereist enkel 
dat de onderzoeksrechter, alvorens een 
bevel tot aanhouding te verlenen, de ver
dachte meedeelt dat tegen hem een aan
houdingsbevel kan worden uitgevaardigd, 
en hem de gelegenheid geeft zijn opmer
kingen desaangaande te laten gelden. Deze 
wetsbepaling legt de onderzoeksrechter 
niet op de verdachte, na hem eerst over de 
hem ten laste gelegde feiten te hebben 
gehoord, over deze mededeling afzonder
lijk te ondervragen. 

23 maart 1999 417 

BEVEL TOT MEDEBRENGING 
4. - Bevel tot medebrenging- Beteke

ning. 
De betekening van het bevel tot mede

brenging die niet plaatsvindt op het ogen
blik van de uitvoering ervan, is onregelmatig. 
(~t. 7, eerste lid, Wet Voorlopige Hechte
ms.) 

22 september 1999 1153 

BEVEL TOT AANHOUDING 
5. - Bevel tot aanhouding- Zegel van 

de onderzoeksrechter - Doel - Afwezig
heid - Gevolg. 
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Het bekleden van een bevel tot aanhou
ding met het zegel van de onderzoeksrech
ter is geen substantieel vormvoorschrift; 
het beoogt de verificatie van de hoedanig
heid van de onderzoeksrechter toe te Iaten; 
deze hoedanigheid kan ook blijken uit de 
vermeldingen van het bevel tot aanhou
ding zelf, dat niet van valsheid is beticht. 
(Art. 16, § 6, eerste lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990.) 

27 april 1999 570 

6. - Bevel tot aanhouding - Bevel tot 
medebrenging - Betekening - Onregel
matigheid - Uitwerking. 

Het bevel tot aanhouding dat verleend 
wordt na onregelmatige betekening van 
het bevel tot medebrenging, moet binnen 
vierentwintig uren, te rekenen van de 
effectieve vrijheidsbeneming, aan de ver
dachte betekend worden. (Art. 18, § 1, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

22 september 1999 1153 

7. -Bevel tot aanhouding- Vooraf
gaand verhoor van de verdachte- Mede
deling aan de verdachte - Begrip. 

De onderzoeksrechter neemt de bij art. 
16, § 2, tweede lid, Wet Voorlopige Hech
tenis voorgeschreven vormvereisten in acht, 
wanneer hij de verdachte meedeelt dat de 
procureur des Konings tegen hem een 
bevel tot aanhouding heeft gevorderd en 
hem ondervraagt over het geheel van de 
omstandigheden die een bevel tot aanhou
ding kunnen wettigen, en hem aldus de 
mogelijkheid geeft om aanvullende inlich
tingen te verstrekken m.b.t. de feiten en 
tot zijn persoonlijke situatie. (Art. 16, § 2, 
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

3 november 1999 1372 

8. - Bevel tot aanhouding- In vrij
heid gestelde verdachte - Nieuw bevel tot 
aanhouding- Nieuwe en ernstige omstan
digheden - Onderzoeksgerecht - Hand
having van de hechtenis- Volstrekte nood
zakelijkheid- Verwijzingen naar de vroe
gere beslissingen. 

Wanneer nieuwe en ernstige omstandig
heden de uitvaardiging van een bevel tot 
aanhouding tegen een in vrijheid gestelde 
verdachte noodzakelijk maken, zijn de 
onderzoeksgerechten niet ontslagen van 
de verplichting om daarenboven na te 
gaan of er grond bestaat om de voorlopige 
hechtenis te handhaven, inzonderheid, door 
te verwijzen naar hun vroegere beslissin
gen m.b.t. de gegevens die, gelet op de 
nieuwe aanwijzingen van schuld van de 
verdachte, de volstrekte noodzakelijkheid 
van zijn hechtenis op het ogenblik van 

hun beslissing wettigen. (Artt. 16, § 1, 21, 
§ 4, 28, § 1, en 30, §§ 1 en 4, Wet Voorlo
pige Hechtenis.) 

3 november 1999 1373 

9. - Bevel tot aanhouding - In vrij
heid gestelde verdachte - Nieuw bevel tot 
aanhouding- Nieuwe en ernstige omstan
digheden- Begrip. 

Onder "nieuwe en ernstige omstandig
heden" die de uitvaardiging van een nieuw 
bevel tot aanhouding tegen een in vrijheid 
gelaten verdachte noodzakelijk maken, die
nen de omstandigheden te worden ver
staan die na de invrijheidstelling van de 
verdachte ofwel zijn ontstaan, ofwel aan 
het Iicht zijn gekomen; die omstandighe
den kunnen bestaan in het vinden van 
nieuwe aanwijzingen van schuld. (Art. 28, 
§ 1, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

3 november 1999 1374 

10. - Bevel tot aanhouding- In vrij
heid gestelde verdachte - Nieuw bevel tot 
aanhouding- Nieuwe en ernstige omstan
digheden - Onderzoeksgerecht - Vol
strekte noodzakelijkheid- Verwijzing naar 
de vroegere beslissingen. 

De onderzoeksgerechten kunnen wettig 
beslissen dat de nieuwe en ernstige omstan
digheden die de uitvaardiging van een 
nieuw bevel tot aanhouding tegen een in 
vrijheid gestelde verdachte noodzakelijk 
maken, gelet op de in hun vroegere beslis
singen vermelde gegevens, de handhaving 
van de voorlopige hechtenis volstrekt 
noodzakelijk maken voor de openbare 
veiligheid. (Artt. 16, § 1, 21, § 4, 28, § 1, en 
30, §§ 1 en 4, Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

3 november 1999 1374 

HANDHAVING 

11. - Handhauing- Motivering -Auto
rna tis me - Wettigheid. 

De beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die de beschik
king tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis bevestigt en daarbij alleen ver
wijst naar de in het aanhoudingsbevel 
weergegeven redenen en naar de vroegere 
arresten van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, waarvan de motivering even
eens tot een verwijzing beperkt blijft, is 
niet naar recht verantwoord, wanneer die 
systematische herhaling van dezelfde motie
ven wijst op een automatisme dat niet 
verenigbaar is met het uitzonderlijk karak
ter van de voorlopige hechtenis, met de 
noodzakelijke individualisering en met het 
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evolutief karakter ervan. (Artt. 16, § 1, 
22, vijfde lid, en 30, § 4, Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

3 februari 1999 132 

12. - Handhaving - Feit dat op zich 
geen bevel tot aanhouding verantwoordt 
- Conclusie over dat feit - Motivering. 

De kamer van inbeschuldigingstelling, 
die uitspraak doet over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, hoeft niet te 
antwoorden op een conclusie die betrek
king heeft op een feit dat op zichzelf geen 
bevel tot aanhouding verantwoordt, aan
gezien zij geen verband houdt met de 
enige aanwijzingen van schuld, op grand 
waarvan de wet de voorlopige hechtenis 
toestaat. 

17 februari 1999 214 

13. - Handhaving- Ernstige aanwij
zingen van schuld - Getuigenis - Beoor
deling. 

Noch art. 5.4 E.V.R.M., noch art. 56,§ 1, 
tweede lid, Sv., verplichten het onderzoeks
gerecht ertoe om, wanneer het, bij de 
uitspraak over de handhaving van de voor
lopige hechtenis, nagaat of er ernstige 
aanwijzingen van schuld blijven bestaan, 
elk getuigenis dat afgenomen is in ruil 
voor de invrijheidstelling van de getuige, 
uit het debat te weren. (Art. 5.4 E.V.R.M.; 
art. 56, § 1, Sv.) 

24 februari 1999 277 

14. - Handhaving - Kamer van 
inbeschuldigingstelling- Mededeling van 
het dossier - Nieuwe stukken. 

Aan de verdachte en zijn raadsman, die 
v66r de terechtzitting van de raadkamer 
de gelegenheid hadden gekregen van het 
volledig dossier van de rechtspleging inzage 
te nemen, en v66r de terechtzitting van de 
kamer van inbeschuldigingstelling in ken
nis werden gesteld dat er nieuwe stukken 
waren waarvan hen ook de mogelijkheid 
werd geboden inzage te nemen bij middel 
van een verdaging binnen de termijn van 
art. 30, § 3, tweede lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis, moet niet opnieuw het gehele 
dossier ter inzage worden medegedeeld. 
(Artt. 21, § 3, en 30, § 3, tweede lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

23 maart 1999 417 

15. - Handhaving - Redelijke ter
mijn - Begrip - Beoordeling door de 
rechter. 

Art. 5.3 E.V.R.M. wil de verplichting 
opleggen de verdachte in vrijheid te stel
len vanaf het tijdstip waarop de handha
ving van de hechtenis onredelijk wordt; de 
redelijkheid van de handhaving van de 

hechtenis moet niet in abstracto, maar in 
het licht van de gegevens van elke zaak 
worden beoordeeld. (Art. 5.3 E.V.R.M.; artt. 
22 en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

24 maart 1999 436 

16. - Handhaving - Redelijke ter
mijn - Begrip - Andere strafbare feiten. 

Bij de handhaving van de voorlopige 
hechtenis kan het onderzoeksgerecht beslis
sen dat de hechtenis de duur van de 
redelijke termijn niet heeft overschreden, 
door rekening te houden met strafbare 
feiten die niet in de telastlegging zijn 
opgenomen maar wel in de stukken van 
het onderzoek vermeld worden en waar
voor tal van lopende onderzoeksop
drachten de verdachte zouden kunnen be
treffen. (Art. 5.3 E.V.R.M.; artt. 22 en 30 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

24 maart 1999 436 

17. - Handhaving - Raadkamer -
Beschikking tot verwijzing - Afzonder
lijke beschikking tot handhaving - Rege
ling van rechtsgebied - Vernietiging van 
de beschikking tot verwijzing - Gevolg. 

Vernietiging door het Hof, dat het rechts
gebied regelt, van de beschikking tot ver
wijzing van de raadkamer, maakt de af
zonderlijke beschikking tot handhaving 
van de voorlopige hechtenis van de ver
dachte, die diezelfde dag door de voor
melde raadkamer is gewezen, doelloos. 
(Art. 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

16 juni 1999 873 

18. - Handhaving - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Verplichting -
Verdachte- Conclusie- Schuld- Bewijs. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
die uitspraak moet doen over de handha
ving van de voorlopige hechtenis, hoeft 
niet te antwoorden op een conclusie van 
de verdachte ter aanvoering dat de schuld 
van deze nog niet bewezen is. (Art. 16, § 5, 
21, § 4, 23, 4°, en 30 Wet Voorlopige 
Hechtenis 20 juli 1990.) 

13 juli 1999 1001 

19. - Handhaving - Kamer van 
inbeschuldigingstelling- Mededeling van 
het dossier aan de verdediging ..:..... Wijze 
van mededeling. 

Noch art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis 
20 juli 1990 noch art. 5.4 E.V.R.M. bepa
len dat het dossier aan de verdachte moet 
worden medegedeeld v66r de terechtzit
ting van de kamer van inbeschuldiging
stelling die uitspraak moet doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis, 
wanneer hij daarvan, overeenkomstig art. 
21, § 3, of art. 22, derde lid, van die wet, 
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inzage heeft kunnen nemen voor de terecht
zitting van de raadkamer, tenzij nadien 
nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd; 
de eerbiediging van het recht van verde
diging en inzonderheid de regel van het 
contradictoire debat in verband met deze 
nieuwe stukken wordt gewaarborgd door 
de kennisgeving aan de verdachte en zijn 
raadsman dat het dossier v66r de terecht
zitting ter inzage te hunner beschikking 
staat, zonder dat van het bestaan van 
nieuwe stukken melding moet worden 
gemaakt. (Art. 5.4 E.V.R.M.; art. 30 Wet 
Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990; alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging.) 

13 juli 1999 1001 

20. - Handhaving - Regelmatigheid 
van het bevel tot aanhouding - Controle 
door de onderzoeksgerechten - Tijdstip. 

Ongeacht de aangevoerde nietigheid, kan 
de regelmatigheid van het bevel tot aan
houding aileen worden betwist op het ogen
blik van de beslissing tot handhaving van 
de voorlopige hechtenis, binnen een ter
mijn van vijf dagen te rekenen van de 
tenuitvoerlegging van het bevel tot aan
houding, en niet wanneer de raadkamer 
van maand tot maand uitspraak doet over 
de handhaving van die hechtenis ofwan
neer de kamer van inbeschuldiging
stelling tijdens die fase kennisneemt van 
een hager beroep. (Artt. 21, § 4, 22, eerste 
en vijfde lid, en 30, § 4, Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

20 juli 1999 1006 

21. - Handhaving - Raadkamer -
Onregelmatigheid- Gevolg- Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Voorwaarden. 

De mogelijke onregelmatigheid van de 
rechtspleging voor de raadkamer maakt 
de handhaving van de voorlopige hechte
nis niet onwettig, wanneer de rechtsvor
men voor de kamer van inbeschuldiging
stelling in acht genomen zijn. 

27 juli 1999 1011 

22. - Handhaving - Betekening van 
het bevel tot aanhouding - Termijn -
Onregelmatigheid - Uitwerking. 

De handhaving van de voorlopige hech
tenis van .een verdachte kan niet worden 
bevolen als het bevel tot aanhouding niet 
aan die verdachte is betekend volgens de 
vereisten van artikel 18, § 1, Wet Voorlo
pige Hechtenis, namelijk binnen vieren
twintig uren te rekenen van de effectieve 
vrijheidsbeneming. 

22 september 1999 1153 

23. - Handhaving - Redelijke ter
mijn - Begrip. 

Wanneer de ten laste gelegde feiten 
aanleiding kunnen geven tot een zwaar
dere straf dan 15 jaar opsluiting, kunnen 
de onderzoeksgerechten, door een feite
lijke beoordeling, de naleving van de rede
lijke termijn afieiden uit de enige om
standigheid dat er op dat ogenblik daden 
van onderzoek, die noodzakelijk zijn voor 
het ontdekken van waarheid, zonder onver
antwoorde vertraging worden verricht, zan
der dat zij moeten nagaan of de voorwaarden, 
bepaald in art. 16, § 1, derde lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis, zijn vervuld. 

22 september 1999 1154 

24.- Handhaving-Motivering- Wet
tigheid. 

Het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling is naar recht verantwoord, 
wanneer het vaststelt dat de verdachte 
een eerder besliste voorwaarde voor invrij
heidstelling niet heeft nageleefd en de 
voorlopige hechtenis bijgevolg handhaaft, 
onder vermelding van de feitelijke omstan
digheden van de zaak en van die, welke 
eigen zijn aan de persoonlijkheid van de 
verdachte, die de voorlopige hechtenis op 
het ogenblik van de uitspraak wettigen. 

29 september 1999 1190 

25. - Handhaving - Invrijheidstel
ling onder borgtocht - Begrip. 

De invrijheidstelling onder borgsom is 
een beslissing waarbij de handhaving van 
de voorlopige hechtenis wordt bevolen tot 
de vereiste zekerheid is betaald. (Art. 35, 
§ 4, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

29 september 1999 1190 

26. - Handhaving - Redelijke ter
mijn - Begrip. 

Het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling, dat oordeelt dat de bij art. 
5.3 E.V.R.M. bepaalde termijn niet is over
schreden, en zich hiertoe baseert op de 
aard en de complexiteit van de aan de 
verdachte verweten feiten, op de moeilijk
heid om eenieders rol te bepalen, op de 
witwasmechanismen en de complexe ope
raties die de verdachte vermoed wordt in 
het buitenland te hebben opgezet om de 
waarheid doelbewust te verbergen, en op 
de handelingen die het onderzoek langer 
en ingewikkelder hebben gemaakt, verant
woordt zijn beslissing om de voorlopige 
hechtenis te handhaven naar recht. 

29 september 1999 1190 

27. - Handhaving-Motivering- Ver
moeden van onschuld. 
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Het arrest' van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat bij de uitspraak 
over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis oordeelt dat de duur ervan de 
redelijke termijn niet overschrijdt, op grond 
dat de verdachte vermoed wordt witswas
mechanismen in het buitenland te hebben 
opgezet om de waarheid doelbewust te 
verbergen en handelingen te hebben ver
richt die het onderzoek langer en ingewik
kelder hebben gemaakt, doet geen uitspraak 
over de schuld en miskent bijgevolg het in 
art. 6.2 E.V.R.M. vastgelegde vermoeden 
van onschuld niet. 

29 september 1999 1190 

28. - Handhaving Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Motivering -
Vordering van het openbaar ministerie -
Overneming van de redenen. 

Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt de kamer van inbeschuldigingstelling 
om de redenen van de vordering van het 
O.M. over te nemen, teneinde de handha
ving van de voorlopige hechtenis met rede
nen te omkleden. (Artt. 23, 4°, en 30 Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

20 oktober 1999 1312 

29. - Handhaving- Gronden van het 
bevel tot aanhouding - Bevoegdheid van 
het onderzoeksgerecht. 

De onderzoeksgerechten die de wettig
heid van een bevel tot aanhouding moeten 
nagaan, zijn bevoegd om een onvolledige 
of onregelmatige motivering te verbeteren 
m.b.t. de feitelijke omstandigheden van 
de zaak en die eigen aan de persoonlijk
heid van de verdachte, als voornoemd 
bevel tot aanhouding vaststelt dat die 
omstandigheden bestaan en dat zij de 
voorlopige hechtenis verantwoorden. (Art. 
16, § 5, en 21, §§ 1, 4 en 5, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990.) 

27 oktober 1999 1348 

30. - Handhaving- In vrijheid gela
ten of in vrijheid gestelde verdachte -
Nieuw bevel tot aanhouding - Nieuwe en 
ernstige omstandigheden - Onderzoeks
gerecht - Volstrekte noodzakelijkheid -
Verwijzingen naar de vroegere beslissin
gen. 

Wanneer nieuwe en ernstige omstandig
heden de uitvaardiging van een bevel tot 
aanhouding tegen een in vrijheid gestelde 
verdachte noodzakelijk maken, zijn de 
onderzoeksgerechten niet ontslagen van 
de verplichting om daarenboven na te 
gaan of er grond bestaat om de voorlopige 
hechtenis te handhaven, inzonderheid, door 
te verwijzen naar hun vroegere beslissin
gen m.b.t. de gegevens die, gelet op de 

nieuwe aanwijzingen van schuld van de 
verdachte, de volstrekte noodzakelijkheid 
van zijn hechtenis op het ogenblik van 
hun beslissing wettigen. (Artt. 16, § 1, 21, 
§ 4, 28, § 1, en 30, §§ 1 en 4, Wet Voorlo
pige Hechtenis.) 

3 november 1999 1373 

31. - Handhaving-ln vrijheidgestelde 
verdachte - Nieuw bevel tot aanhouding 
- Nieuwe en ernstige omstandigheden -
Onderzoeksgerecht- Volstrekte noodzake
lijkheid - Verwijzing naar de vroegere 
beslissingen. 

De onderzoeksgerechten kunnen wettig 
beslissen dat de nieuwe en ernstige omstan
digheden die de uitvaardiging van een 
nieuw bevel tot aanhouding tegen ejln in 
vrijheid gestelde verdachte noodzakelijk 
maken, gelet op de in hun vroegere beslis
singen vermelde gegevens, de handhaving 
van de voorlopige hechtenis volstrekt nood
zakelijk maken voor de openbare veilig
heid. (Artt. 16, § 1, 21, § 4, 28, § 1, en 30, 
§§ 1 en 4, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

3 november 1999 1374 

32. - Handhaving - Mededeling van 
het dossier - Bericht - Raadkamer -
Onregelmatige rechtspleging-Hoger beroep 
- Kamer van inbeschuldigingstelling -
Geen verbetering van de onwettigheid -
Gevolg. 

Wanneer de kamer van inbeschul
digingstelling de onregelmatigheid van de 
rechtspleging voor de raadkamer, wegens 
het niet-inachtnemen van de wetsbepa
ling betreffende de verplichting van de 
griffier om aan de verdachte bericht te 
geven van zijn verschijning, niet heeft 
verbeterd, kan het Hofvan Cassatie onmo
gelijk nagaan of de verdachte v66r zijn 
verschijning heeft kunnen kennisnemen 
van zijn dossier. (Artt. 21, §§ 2 en 3, en 30, 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

10 november 1999 1422 

33. - Handhaving - Volstrekte nood
zakelijkheid - Zwaarwichtige en uitzon
derlijke omstandig he den- PersoonliJkheid 
van de verdachte - Vermelding. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
verantwoordt haar beslissing om de voor
lopige hechtenis van de verdachte te hand
haven, niet naar recht, als zij geen melding 
maakt van de omstandigheden, eigen aan 
de persoonlijkheid van de verdachte, die 
de handhaving volstrekt noodzakelijk maken 
voor de openbare veiligheid. (Artt. 16, § 2, 
22, zesde lid, en 30, § 4, eerste lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

17 november 1999 1450 
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34. - Handhaving - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Motivering -
Recht van verdediging. 

Het recht van verdediging wordt mis
kend door de appelrechters die de hand
havingvan de voorlopige hechtenis bevelen, 
met name op grond dat uit de conclusie 
van de verdachte blijkt dat hij beslist te 
kwader trouw is en dat het besluit van 
een conclusie met een dergelijk uitgangs
punt niet kan worden gevolgd. 

24 november 1999 1494 

35. - Handhaving - Redelijke ter
mijn - Begrip. 

Het hof van beroep verantwoordt de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
niet naar recht, wanneer het in zijn arrest, 
op het verweer waarin de beklaagde con
cludeerde dat de bij art. 5.3 E.V:R.M. 
bepaalde redelijke termijn is overschre
den, niet nagaat of de verdere handhaving 
van de voorlopige hechtenis, in het licht 
van de feitelijke gegevens van de zaak, 
redelijkerwijs verantwoord was, doch aileen 
antwoordt dat de redelijke termijn niet 
was overschreden, op grond dat die zaak, 
gelet op de omvang en de complexiteit 
ervan, geen enkele onverantwoorde ver
traging heeft opgelopen. 

22 december 1999 1665 

SAMENVATTENDE ONDERVRAGING 
36. - Samenvattende ondervraging

Verzuim - Gevolg. 
Uit de omstandigheid dat de onderzoeks

rechter zou nalaten de verdachte overeen
komstig art. 22, tweede lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis op te roepen voor een samen
vattende ondervraging, volgt geen nietig
heid van de rechtspleging; of daardoor het 
recht van verdediging is miskend, wordt 
door de rechter in feite, mitsdien onaan
tastbaar, vastgesteld. (Art. 22, tweede lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

22 juni 1999 925 

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
37. - Voorlopige invrijheidstelling -

Kamer van inbeschuldigingstelling-Inter
nering van de verdachte- Cassatieberoep 
- Yerzoek tot voorlopige invrijheidstelling 
- Bevoegdheid. 

Vanafhet cassatieberoep tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij de internering van een voorlopig 
gehechte verdachte bevolen wordt, tot het 
arrest dat over dat beroep uitspraak doet, 
kan de voorlopige invrijheidstelling op ver
zoek worden toegestaan door de kamer 

van inbeschuldigingstelling. (Art. 27, § 1, 
5°, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

6 januari 1999 6 

38. - Voorlopige invrijheidstelling -
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
Verwerping cassatieberoep tegen veroorde
lend arrest- Beslissing over verzoek voor
lopige invrijheidstelling- Cassatieberoep 
- Ontvankelijkheid. 

Wanneer het cassatieberoep tegen een 
veroordelend arrest wordt verworpen, gaat 
die veroordeling in kracht van gewijsde en 
heeft het cassatieberoep tegen een beslis
sing over een verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling geen bestaansreden meer. 

23 februari 1999 272 

39. - Voorlopige invrijheidstelling -
Verzoek van de gehechte beklaagde - Be
voegdheid - Artikel 6.1 E. VR.M. - Eer
lijk proces - Beoordeling. 

De rechter die uitspraak doet inzake 
voorlopige hechtenis, met name het rechts
college dat uitspraak doet over een ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling, is 
niet bevoegd om te oordelen of grieven, 
waarin de schending wordt aangevoerd 
van het recht op een eerlijke behandeling 
van de zaak, binnen een redelijke termijn, 
door een onpartijdige rechterlijke instan
tie, gesteld dat zij gegrond zijn, een eerlijk 
proces voor het vonnisgerecht in de weg 
staan. 

14 april 1999 497 

40. - Voorlopige invrijheidstelling -
Beklaagde niet verschenen - Beslissing 
- Motivering. 

Het arrest, dat enkel vermeldt dat eiser 
niet voor het hofvan beroep is verschenen 
om de gegrondheid van zijn verzoek aan te 
tonen, zodat voornoemd verzoek onge
grond moet worden verklaard, verant
woordt zijn beslissing niet naar recht, 
aangezien het geen melding maakt van de 
omstandigheden eigen aan de zaak en aan 
de persoonlijkheid van de beklaagde die 
de handhaving van zijn hechtenis voor de 
openbare veiligheid volstrekt noodzake
lijk maken. (Artt. 16, § 5, tweede lid, en 
27, § 3, vierde lid, Wet Voorlopige Hechte
nis.) 

27 juli 1999 1010 

41. - Voorlopige invrijheidstelling -
Verzoek - Verwerping - Motivering -
Toepasselijke wet. 

Art. 149 Gw. is, in zoverre het betrek
king heeft op de motivering van de beslis
sing, niet van toepassing op de vonnisge-
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rechten die uitspraak doen over een ver
zoek tot voorlopige invrijheidsteiling. (Art. 
149 Gw.) 

8 september 1999 1058 

INVRIJHEIDSTELLING 
ONDER VOORW AARDEN 

42. - Invrijheidstelling onder voorwaar
den - Motivering. 

Uit de context van de artt. 16, § 5, en 35, 
§ 2, Wet Voorlopige Hechtenis volgt dat 
aile beslissingen waarbij aan de verdachte 
of de beklaagde een of meer voorwaarden 
worden opgelegd, met redenen moeten 
omkleed zijn, met name de opgave bevat
ten van het feit waarvoor het bevel wordt 
verleend, de wetsbepalingen vermelden 
waaruit blijkt dat het feit een misdaad of 
een wanbedrijfuitmaakt, het bestaan vast
steilen van ernstige aanwijzingen van schuld, 
de feitelijke omstandigheden van de zaak 
vermelden en die welke eigen zijn aan de 
persoonlijkheid van de verdachte die de 
voorlopige hechtenis wettigen gezien de 
criteria bepaald in art. 16, § 1, van de wet. 
(Artt. 16, §§ 1 en 5, 35, § 2, Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

9 februari 1999 17 4 

43. - Invrijheidstelling onder voorwaar
den - Opheffing, wijziging of verlenging 
van de voorwaarden - Onderzoeksrechter 
- Verhoor van de verdachte - Verplich
ting. 

De onderzoeksrechter die de verdachte 
tijdens het gerechtelijk onderzoek voor
waardelijk in vrijheid gesteld heeft, is 
krachtens de Wet Voorlopige Hechtenis 
niet verplicht om de verdachte opnieuw te 
horen alvorens de reeds opgelegde voor
waarden geheel of gedeeltelijk op te hef
fen, te wijzigen ofte verlengen. 

17 februari 1999 216 

44. - Invrijheidstelling onder voorwaar
den - Borgsom - Toewijzing aan de 
Staat - Arrest van het hof van beroep -
Cassatieberoep - Cassatieberoep van de 
beklaagde - Geen betekening aan het 
openbaar ministerie - Ontvankelijkheid. 

Ontvankelijk, ofschoon niet aan het O.M. 
betekend, is het cassatieberoep van de 
beklaagde tegen het arrest van het hof 
van beroep tot toewijzing aan de Staat 
van de door die beklaagde bij zijn invrij
heidstelling gestorte borgsom. (lmpliciet.) 

3 maart 1999 311 

45. - Invrijheidstelling onder voorwaar
den - Borgsom - Toewijzing aan de 
Staat - Voorwaarden. 

De toewijzing aan de Staat van de door 
de beklaagde bij zijn invrijheidstelling ge
storte borgsom, wegens niet-verschijning 
van die beklaagde bij enige proces
handeling, kan aileen in de veroordelen 
beslissing zelfworden bevolen; die toewij
zing kan aileen achteraf worden bevolen, 
als de veroordeelde niet verschijnt ter 
tenuitvoerlegging van zijn straf. (Art. 35, 
§ 4, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

3 maart 1999 311 

46. - lnvrijheidstelling onder voorwaar
den - Bevoegdheid - Na veroordeling 
uitgesproken onmiddellijke aanhouding
Toepassing. 

Uit de context van de artikelen 27, §§ 2 
en 3, 33, § 2, en 35, §§ 1, 2 en 5, Wet 
Voorlopige Hechtenis volgt dat, in geval 
van invrijheidstelling na onmiddellijke aan
houding, voorwaarden kunnen worden opge
legd. 

13 oktober 1999 1251 

INZAGE VAN HET DOSSIER 
47. - Inzage van het dossier- Hand

having - Rechtspleging in hager beroep 
- Toepassing. 

De wetsbepaling die het recht tot inzage 
van het dossier regelt, is niet van toepas
sing op de rechtspleging in hoger beroep. 
(Art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

27 juli 1999 1011 

REGELING VAN DE RECHTSPLEGING 
48. - Regeling van rechtspleging -

Raadkamer - Beschikking - Verwijzing 
naar de correctionele rechtbank - Afzon
derlijke beschikking - Handhaving van 
de hechtenis - Hoger beroep - Ontvan
kelijkheid. 

Er staat geen hoger beroep open tegen 
de afzonderlijke beschikking van de raad
kamer die, wanneer zij bij het regelen van 
de rechtspleging de verdachte naar de 
correctionele rechtbank verwijst, zijn voor
lopige hechtenis handhaaft. (Artt. 26, § 3, 
en 30, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

13 januari 1999 47 

CASSATIEBEROEP 
49. - Cassatieberoep - vvrm van het 

cassatieberoep- Gedetineerde- Bewaar
der van de gevangenis - Ondertekeningen 
- Stuk - Draagwijdte. 

De voorziening in cassatie van de gede
tineerde wordt aan de bestuurder van de 
inrichting waar de gedetineerde is opge
sloten of aan diens gemachtigde gedaan; 
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het stuk, door de gedetineerde en een 
bewaarder van de gevangenis onderte
kend, waarbij de gedetineerde verklaart 
zich in cassatie te willen voorzien, maakt 
geen rechtsgeldige voorziening in cassatie 
uit. (Art. 31, § 2, Wet Voorlopige Hechte
nis 20 juli 1990; art. 1, eerste lid, wet 25 
juli 1893.) 

13 juli 1999 1003 

50. - Cassatieberoep - Openbaar mi
nisterie - Na veroordeling uitgesproken 
onmiddellijke aanhouding - Jnvrijheid
stelling - Toepassing. 

Het openbaar ministerie heeft geen cassatie
beroep tegen de beslissing tot voorlopige 
invrijheidstelling na veroordeling met onmid
dellijke aanhouding. (Art. 31, § 2, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

13 oktober 1999 1251 

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING 
51. - Onmiddellijke aanhouding 

Veroordelend arrest - Cassatieberoep -
Verwerping - Bevel tot onmiddellijke 
aanhouding - Voorziening - Ontvanke
lijkheid. 

Wanneer het cassatieberoep tegen een 
veroordelend arrest wordt verworpen, heeft 
de voorziening tegen het bevel tot onmid
dellijke aanhouding geen red en van bestaan 
meer. 

13 januari 1999 44 

52. - Onmiddellijke aanhouding- Ver
oordelend arrest - Cassatieberoep - Ver
werping - Bevel tot onmiddellijke aan
houding - Cassatieberoep - Ontvanke
lijkheid. 

Wanneer het cassatieberoep tegen een 
veroordelend arrest wordt verworpen, heeft 
de voorziening tegen het bevel tot onmid
dellijke aanhouding geen red en van bestaan 
meer. 

5 mei 1999 617 

53. - Onmiddellijke aanhouding-Na 
veroordeling uitgesproken onmiddellijke 
aanhouding- Invrijheidstelling- Invrij
heidstelling onder voorwaarden. 

Uit de context van de artikelen 27, §§ 2 
en 3, 33, § 2, en 35, §§ 1, 2 en 5, Wet 
Voorlopige Hechtenis volgt dat, in geval 
van invrijheidstelling na onmiddellijke aan
houding, voorwaarden kunnen worden opge
legd. 

13 oktober 1999 1251 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
ALLERLEI 

ALLERLEI 

Allerlei - Inkomstenbelastingen - Be
lastingschulden - Betaling - Werk uit
gevoerd door een niet geregistreerde aan
nemer - Niet geregistreerde vennootschap 
in vereffening- Opdrachtgever hoofdelijk 
aansprakelijk- Inhoudingen- Voorschot
ten op de belastingschulden -Starting
Aanwending - Toepassingsgebied. 

Art. 403, eerste en tweede lid, WIB 
(1992) en art. 23 K.B. 5 oktober 1978 zijn 
onbeperkt van toepassing op elk bedrag 
dat de opdrachtgever aan de ontvanger 
heeft betaald na de vereffening van de 
niet geregistreerde vennootschap. (Art. 403, 
eerste en tweede lid, W.I.B. [1992]; art. 23 
K.B. 5 okt. 1978; artt. 178, eerste lid, en 
184 Vennootschappenwet.) 

21 juni 1999 896 

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTEL
LING 

1. - Herroeping- Voorwaarde- Ver
moeden van onschuld - Gevolg. 

De beslissing van de commissie voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling mis
kent, door toepassing te maken van de 
wetsbepaling die haar machtigt om de 
voorwaardelijke invrijheidstelling te her
roepen, wanneer de beti'okkene tijdens de 
proeftijd in verdenking is gesteld wegens 
nieuwe strafbare feiten, het vermoeden 
van onschuld niet. (Art. 61bis Sv.; art. 10, 
1 o, wet 18 maart 1998 tot ins telling van de 
commissie voor de vool'Waardelijke invrij
heidstelling; art. 6.2 E.VR.M.) 

20 juli 1999 1005 

2. - Zwaarste straf- Invloed. 
Het recht van de beschuldigde op een 

eerlijk proces wordt niet miskend wan
neer de rechter, teneinde de zwaarste straf 
te bepalen in geval van samenloop van 
misdrijven, geen rekening houdt met de 
mogelijkheid dat de beschuldigde voor
waardelijk in vrijheid wordt gesteld voor
aleer hij zijn straf uitgezeten heeft. (Im
pliciet.) (Art. 62 Sw.) 

3 augustus 1999 1011 

3. - Commissie - Beslissing- Moti
vering - Contra-indicaties. 

Geen enkele bepaling van de wet 5 
maart 1998 betreffende de voorwaarde
lijke invrijheidstelling en tot wijziging van 
de wet van 9 april 1930 tot bescherming 
van de maatschappij tegen de abnormalen 
en de gewoontemisdadigers, vervangen door 
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de wet van 1 juli 1964, verplicht de com
missie voor de voorwaardelijke invrijheid
stelling alle contra-indicaties te vermelden 
die uit het dossier en uit het onderzoek 
van verzoeker blijken, en die impliceren 
dat de veroordeelde een ernstig gevaar 
vormt voor de maatschappij of die zijn 
rei:ntegratie in de samenleving redelijker
wijs beletten. (Art. 2 wet 5 maart 1998.) 

15 september 1999 1107 

4. - Commissie - Verplichting om de 
beslissing met redenen te omkleden. 

De commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling moet haar beslissingen 
regelmatig met redenen omkleden. (Art. 
149 Gw.; art. 4, § 4, wet 5 maart 1998 
betreffende de voorwaardelijke invrijheid
stelling en tot wijziging van de wet van 9 
april 1930 tot bescherming van de maat
schappij tegen de abnormalen en de gewoonte
misdadigers, vervangen door de wet van 1 
juli 1964.) 

15 september 1999 1108 

5. - Commissie - Verwerping van het 
voorstel tot invrijheidstelling- Verdaging 
van het onderzoek naar een latere zitting. 

De mogelijkheid die de commissie voor 
de voorwaardelijke invrijheidstelling heeft 
om de behandeling van het voorstel tot 
voorwaardelijke invrijheidstelling een
maal uit te stellen tot een latere zitting, is 
niet van toepassing wanneer de commis
sie dat voorstel verwerpt. (Art. 4, § 7, wet 
5 maart 1998.) 

15 september 1999 1108 

6. - Voorwaarde - Contra-indicaties 
- Beoordeling door de commissie. 

De commissie beoordeelt soeverein, op 
grond van de feitelijke gegevens die ze 
vermeldt, of enige door de wet bepaalde 
tegenaanwij zing tegen de voorwaardelijke 
invrijheidstelling bestaat. (Art. 2, 2° en 3°, 
van de wet van 5 maart 1998 betreffende 
de voorwaardelijke invrijheidstelling en 
tot wijziging van de wet van 9 april 1930 
tot bescherming van de maatschappij tegen 
de abnormalen en de gewoontemisdadigers, 
vervangen door de wet van 1 juli 1964.) 

28 september 1999 1183 

7. - Voorstel- Verwerping- Cassatie
beroep - Vormen - Thrm en termijn voor 
memories en stukken- Memorie- Neer
legging - Termijn - Ontvankelijkheid. 

De memorie die eiser tot staving van 
een voorziening tegen een beslissing tot 
verwerping van een voorstel tot voorwaar
delijke invrijheidstelling minder dan acht 

dagen v66r de terechtzitting heeft neerge
legd, is niet ontvankelijk. (Art. 420bis, 
eerste lid, Sv.) 

13 oktober 1999 1260 

8. - Brief van eiser ontvangen op grif
fie minder dan acht dagen voor de terecht
zitting van het Hof- Gevolg. 

Ret Rof slaat geen acht op een brief van 
een eiser tot cassatie van een beslissing 
door de commissie voor de voorwaarde
lijke invrijheidstelling, ontvangen ter grif
fie minder dan acht dagen voor de terecht
zitting. (Art. 420bis Sv.) 

26 oktober 1999 1342 

9. - Thorstel- Verwerping- Cassatie
beroep - Termijn. 

Ret cassatieberoep van de veroordeelde 
tegen een beslissing tot weigering van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling moet wor
den ingesteld binnen vijftien vrije dagen 
na de dag waarop die beslissing hem ter 
kennis is gebracht. (Art. 373 Sv.) 

10 november 1999 1416 

10. - Beslissing van de Commissie -
Motivering. 

De motiveringsplicht van de commissie 
bevoegd inzake voorwaardelijke invrijheid
stelling is een vormvereiste. Een onjuiste 
vaststelling van feiten of een verkeerde 
beoordeling ervan door de commissie levert 
aldus geen motiveringsgebrek op. (Art. 
10, § 4, tweede lid, wet 5 maart 1998.) 

21 december 1999 1656 

11. - Beslissing van de Commissie -
Kennisgeving - Termijn. 

De termijn van achtenveertig uur om de 
beslissing van de commissie per aangete
kende brief ter kennis te brengen van de 
betrokkene, het openbaar ministerie bij 
de commissie, de minister van Justitie en 
de directeur van de strafinrichting is niet 
op straffe van nietigheid voorgeschreven. 
(Art. 10, § 5, wet 5 maart 1998.) 

21 december 1999 1656 

VORDERING IN RECHTE 

1. - Burgerlijke zaken - Vordering op 
eenzijdig verzoekschrift - Tegenpartij __:_ 
Vereiste vermelding. 

Een eenzijdig verzoekschrift dat een 
zaak bij volstrekte noodzakelijkheid voor 
de voorzitter van de rechtbank aanhangig 
maakt, moet niet, in de regel, een tegen
partij vermelden of gericht zijn tegen een 
reeds gei:dentificeerde partij. (Artt. 584, 
1025 en 1026 Ger.W.) 

25 februari 1999 279 
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2. - Burgerlijke zaken - Ambtshalve 
afwijzing van vorrjering door de rechter
Geen heropening der debatten - Gevolg. 

De rechter die ambtshalve in subsidi
aire orde gestelde vorderingen, ongeacht 
de gebruikte bewoordingen, afwijst om 
reden van tegenstrijdigheid en onverzoen
baarheid met de in hoofdorde gestelde eis, 
zonder het debat te heropenen, schendt 
art. 774, tweede lid, Ger.W. en miskent 
het recht van verdediging. (Art. 77 4, tweede 
lid, Ger.W.) 

23 april 1999 552 

3. - echtspersoon - Handelsvennoot
schappen. 

Art. 703 Ger.W. dat een regel van bur
gerlijke rechtspleging inhoudt, is niet enkel 
toepasselijk op handelsvennootschappen, 
maar geldt voor aile rechtspersonen. (Art. 
703 Ger.W.) 

23 april 1999 554 

4.- Begrip. 
Is geen vordering het officieuze onder

zoek door de rechtbank van koophandel 
gedaan in de context van een eventueel 
later ambtshalve uit te spreken faillisse
ment. (Art. 12 Ger.W.) 

25juni1999 956 

5. - Burgerlijke zaken Faillisse-
ment- Vordering van de curator- Draag
wijdte. 

De curator van een faillissement die 
namens de boedel in rechte optreedt, oefent 
de gemeenschappelijke rechten van aile 
schuldeisers uit, maar niet hun indivi
duele rechten, zelfs wanneer die indivi
duele rechten zouden zijn samengevoegd. 

19 oktober 1999 1295 

VREDERECHTER 

Dringende voorlopige maatregelen tus
sen echtgenoten - Goederen van de echt
genoten - Beslissingsbevoegdheid - Be
perking. 

De vrederechter die, krachtens artikel 
223 van het Burgerlijk Wetboek, indien 
een der echtgenoten grovelijk zijn plicht 
verzuimt, op verzoek van de andere echt
genoot, dringende voorlopige maatregelen 
beveelt betreffende de persoon en de goe
deren van de echtgenoten en de kinderen, 
mag niet beslissen over het gebruik van 
een goed van een afgescheiden rechtspe:r::f 
soon !outer op grond van de omstandig
heid dat een van de echtgenoten hiervan 
bestuurder is. (Art. 223 B.W.) 

19 februari 1999 229 

VREEMDELINGEN 
1. - Maatregel van vrijheidsberoving 

- Raadkamer-lnvrijheidstelling-Inzage 
van het dossier- Cassatiemiddel- Belang 
- Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel ten betoge dat de vreemde
ling tegen wie een maatregel van vrijheids
beroving is getroffen, geen inzage zou hebben 
gekregen van het dossier binnen de twee 
werkdagen v66r zijn verschijning voor de 
raadkamer, die zijn invrijheidstelling heeft 
bevolen. (Art. 72, zesde lid, Vreemdelin
genwet.) 

24 maart 1999 433 

2. - Maatregel van vrijheidsberoving 
- Kamer van inbeschuldigingstelling -
lnzage van het dossier - Bericht aan 
raadsman - Gevolg. 

Het recht van verdediging van de vreem
deling wordt niet geschonden, wanneer 
zijn raadsman bij aangetekende brief van 
de griffier bericht heeft gekregen dat hij 
het dossier kan raadplegen op de griffie 
van het hofvan beroep gedurende de twee 
werkdagen die aan de terechtzitting van 
de kamer van inbeschuldigingsteiling voor
afgaan, zelfs als dat vormvereiste voor de 
raadkamer niet is nageleefd. (Art. 72, 
zesde lid, Vreemdelingenwet; algemeen 
beginsel van het recht van verdediging.) 

24 maart 1999 433 

3. - Maatregel vctn vrijheidsberoving 
- Rechtsmiddel -Kamer van inbeschul
digingstelling - Stukken gesteld in een 
andere taal dan die van de rechtspleging 
- Gevolgen. 

Wanneer een krachtens art. 27, derde 
lid, Vreemdelingenwet, van zijn vrijheid 
beroofde vreemdeling beroep instelt en in 
hoger beroep voor de kamer van inbeschul
digingsteiling verschijnt, wordt de wettig
heid van haar beslissing niet aangetast 
door de omstandigheid dat stukken van 
het administratief dossier, die, enerzijds, 
niet voor die vreemdeling waren bestemd 
en, anderzijds, niets uitstaande hebben 
met de administratieve beslissingen die 
op hem betrekking hadden, in een andere 
taal dan de taal van de rechtspleging zijn 
gesteld. (Art. 72 Vreemdelingenwet; art. 
41, § 1, Taalwet Bestuurszaken.) 

24 maart 1999 433 

4. - Bevel om het grondgebied te ver
laten - Maatregel van vrijheidsberoving 
- Wettigheid - Motivering. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
van de kamer van inbeschuldigingsteiling 
van het hof van beroep om het hoger 
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beroep van de bij art. 27, derde lid, Vreem
delingenwet, van zijn vrijheid beroofde 
vreemdeling te verwerpen, wanneer zij 
vermeldt dat de afgevaardigde van de 
minister van Binnenlandse Zaken vastge
steld heeft dat de vreemdeling geen enkel 
identiteitspapier heeft, zodat het voor de 
identificatieprocedure vereist was dat hij 
ter beschikking bleef van de Dienst 
Vreemdelingenzaken. (Artt. 7, derde lid, 
en 27, derde lid, Vreemdelingenwet.) 

24 maart 1999 433 

5. - Maatschappelijk welzijn - Bevel 
om het grondgebied te verlaten - Defini
tief bevel om het grondgebied te verlaten
Begrip. 

Het bevel om het grondgebied te verla
ten is definitief in de zin van art. 57, § 2, 
O.C.M.W.-wet, wanneer daartegen geen 
opschortend beroep meer bij een bestuur
lijke overheid ofbij de Raad van State kan 
worden ingesteld en niet wanneer het niet 
meer vatbaar is voor beroep bij enige 
overheid of rechterlijke instantie die uit
spraak moet doen inzake vreemdelingen
recht; het instellen van een vordering bij 
de Raad van State tot schorsing van het 
bevel om het grondgebied te verlaten heeft 
op zich geen opschortende werking. (Artt. 
7, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Vreemdelingen
wet; art. 17 Wet Raad van State; art. 57, § 
2, O.C.M.W.-wet.) 

29 maart 1999 44 7 

6. - Bevel om het grondgebied te ver
laten - Aanvullende beveiligings
maatregel - Vrijheidsberoving - Beroep 
bij de Rechterlijke Macht - Onderzoeks
gerechten - Opdracht. 

De onderzoeksgerechten die kennis
nemen van een l:Jeroep tegen een maatre
gel van vrijheidsberoving die genomen is 
om een vreemdeling van het grondgebied 
te verwijderen, onderzoeken aileen of de 
maatregelen van vrijheidsberoving of tot 
verwijdering van het grondgebied in over
eenstemming zijn•met de wet zonder zich 
uit te spreken over de gepastheid ervan, 
hun onderzoek heeft slechts betrekking op 
de wettigheid van de bestreden maatrege
len zelf, zonder hierbij nieuwe gegevens of 
stukken in aanmerking te nemen. (Artt. 7, 
25, 27, 71 en 72 Vreemdelingenwet.) 

30 maart 1999 462 

7. - Vree~delingenwet - Mensen
handel - Verzwarende omstandigheid. 

Het gewoonlijk plegen van het in art. 
77bis, § 1, Vreemdelingenwet bepaalde 
misdrijf van mensenhandel levert geen 
gewoontemisdrijf op doch is een verzwa
rende omstandigheid ervan waardoor de 

strafbepaling van art. 77bis, § 2, toepas
selijk is. (Art. 77bis, § 2, Vreemdelingen
wet.) 

22 juni 1999 925 

8. - Vreemdelingenwet Mensen-
handel - Binnenkomen in het Koninkrijk 
- Luchthaventransitzone. 

Ten aanzien van het bestanddeel 'het 
binnenkomen ofhet verblijfvan de vreem
deling in het Koninkrijk' van het in art. 
77bis Vreemdelingenwet bepaalde mis
drijf van mensenhandel, maakt de lucht
haventransitzone deel uit van het Konink
rijk. (Art. 77bis Vreemdelingenwet.) 

22juni 1999 925 

9. - Vreemdelingenwet - Mensen
handel- Bijzonder kwetsbare positie van 
de vreemdeling - Feitelijke gegevens. 

Bij de beoordeling van het misbruik van 
de bijzonder kwetsbare positie waarin de 
vreemdeling vertoeft, mag ook rekening 
worden gehouden met andere dan in art. 
77bis, § 1, 2°, Vreemdelingenwet omschre
ven oorzaken, zoals feitelijke gegevens die 
onder meer betrekking hebben op de per
soonlijkheid van de vreemdeling; niet ver
eist is dat het misbruik maken totaal 
onaanvaardbaar zou zijn. (Art. 77bis, § 1, 
2°, Vreemdelingenwet.) 

22juni1999 925 

10. - Vasthouding in een aan de grens 
gelegen plaats - Verzoekschrift van de 
vreemdeling - Beroep tegen de maatregel 
- Onderzoeksgerechten- Beroep gegrond 
verklaard- Beslissing van invrijheidstel
ling - Cassatieberoep van de procureur
generaal bij het hof van beroep - Ontvan
kelijkheid. 

In de regel is ontvankelijk het cassatie
beroep van de procureur-generaal bij het 
hof van beroep, gericht tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij het beroep van de vreemdeling 
tegen de maatregel van vasthouding in 
een aan de grens gelegen plaats gegrond 
wordt verklaard en zijn invrijheidstelling 
wordt bevolen. (Impliciet.) (Artt. 71, 72, 
73 en 74/5, §§ 1, 2 en 3, Vreemdelingen
wet.) 

31 augustus 1999 1015 

11. - Vasthouding in een aan de grens 
gelegen plaats - Verzoekschrift van de 
vreemdeling - Beroep tegen de maatregel. 
- Onderzoeksgerechten- Beroep gegrond 
verklaard- Beslissing van invrijheidstel
ling - Cassatieberoep van de procureur
generaal bij het hofvan beroep- Gevolgen. 

De beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij het beroep 
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van de vreemdeling tegen de maatregel 
van vasthouding in een aan de grens 
gelegen plaats gegrond wordt verklaard 
en zijn invrijheidstelling wordt bevolen, is 
door het cassatieberoep van de procureur
generaal bij het hof van beroep niet defi
nitief en heeft derhalve niet de onmiddel
lijke invrijheidstelling van de vreemde
ling tot gevolg. (Art. 73 Vreemdelingen
wet.) 

31 augustus 1999 1015 

12. - Vasthouding in een aan de grens 
gelegen plaats- Verwijdering uit het land 
- verzet van de vreemdeling tegen uitvoe
ring van verwijdering - Nieuwe beslis
sing tot vasthouding - Aard - Wette
lijkheid. 

Noch art. 74/5 Vreemdelingenwet, noch 
enige andere wetsbepaling staat eraan in 
de weg dat, wanneer de uitvoering van de 
verwijdering van de rechtens vastgehou
den vreemdeling in een aan de grens 
gelegen plaats enkel omwille van zijn weder
rechtelijk verzet niet is gebeurd, een nieuwe 
beslissing overeenkomstig art. 74/5, § 1, 
Vreemdelingenwet wordt getroffen; deze 
beslissing is geen in art. 74/5, § 3, bedoelde 
verlenging. (Art. 74/5, §§ 1 en 3, Vreemde
lingenwet.) 

31 augustus 1999 1015 

13. - Vastgehouden vreemdeling -
Beslissing tot verwijdering - Uitvoering 
- Wederrechtelijk verzet tegen de verwij
dering - Nieuwe beslissing tot vasthou
ding. 

Artikel 74/5, § 3, Vreemdelingenwet noch 
enige andere wetsbepaling staat eraan in 
de weg dat, wanneer de uitvoering van de 
verwijdering van een rechtens vastgehou
den vreemdeling omwille van zijn weder
rechtelijke verzet niet is gebeurd, een 
nieuwe beslissing tot vasthouding overeen
komstig artikel 74/5, § 1, van dezelfde wet 
wordt getro:ffen. (Art. 74/5, §§ 1 en 3, 
Vreemdelingenwet.) 

28 september 1999 1172 

14. - Vastgehouden vreemdeling -
Wederrechtelijk verzet tegen de verwijde
ring - Nieuwe beslissing tot vasthouding 
-Aard. 

De nieuwe beslissing tot vasthouding 
die getro:ffen wordt lastens een reeds vast
gehouden vreemdeling omdat hij zich weder
rechtelijk verzet tegen de uitvoering van 
zijn verwijdering, vormt een autonome 
titel van vasthouding, die niet de in arti
kel 74/5, § 3, Vreemdelingenwet bedoelde 
verlenging uitmaakt (Art. 74/5, §§ 1 en 3, 
Vreemdelingenwet.) 

28 september 1999 1172 

15. - Vastgehouden vreemdeling- ver
lenging van zijn vasthouding- Beslissing 
van het onderzoeksgerecht - Cassatie
beroep tegen die beslissing- Nieuwe beslis
sing tot vasthouding - Gevolg. 

Het cassatieberoep tegen een beslissing 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
die het verzoekschrift tot invrijheidstel
ling van een vastgehouden vreemdeling 
verwerpt, heeft geen bestaansreden, inge
volge het treffen door de minister van 
Binnenlandse Zaken overeenkomstig art. 
7 4/5, § 1, Vreemdelingenwet van een nieuwe 
beslissing tot vasthouding. (Artt. 74 en 
74/5, §§ 1 en 3, Vreemdelingenwet.) 

28 september 1999 1172 

16. - Bevel om het grondgebied te ver
laten - Aanvullende veiligheidsmaatre
gel - Vrijheidsberoving - Beroep bij de 
Rechterlijke Macht - Onderzoeks
gerechten - Werkdag - Begrip. 

Zaterdag is geen werkdag in de zin van 
art. 72 Vreemdelingenwet. (Art. 72, eerste 
en vijfde lid, Vreemdelingenwet.) 

20 oktober 1999 1312 

17. - M aatregel tot verwijdering- Vrij
heidsberoving - Arbitragehof- Prejudi
cieel geschil - Hof van Cassatie - ver
plichting - Grenzen. 

De noodzaak om snel uitspraak te doen 
in een zaak betreffende de vrijheidsbero
ving van een vreemdeling, met het oog op 
de uitvoering van een jegens hem getrof
fen maatregel tot verwijdering uit het 
grondgebied, belet het Hof om aan het 
Arbitragehof een prejudiciele vraag te stel
len. 

20 oktober 1999 1312 

18. - Vasthouding in een aan de grens 
gelegen plaats- verwijdering uit hetland 
- Verzet van de vreemdeling tegen uitvoe
ring van verwijdering - Nieuwe beslis
sing tot vasthouding - Gevolg. 

Noch art. 74/5 Vreemdelingenwet, noch 
enige andere wetsbepaling staat eraan in 
de weg dat, wanneer de uitvoering van de 
verwijdering van de rechtens vastgehou
den vreemdeling in een aan de grens 
gelegen plaats omwille van zijn wederrech
telijk verzet niet is gebeurd, een nieuwe 
beslissing overeenkomstig artikel 74/5, 
§ 1, Vreemdelingenwet wordt getroffen; 
deze nieuwe beslissing is geen in art. 7 4/5, 
§ 3, Vreemdelingenwet bedoelde verlen
ging, doch vormt een autonome titel van 
vasthouding, waarvan de rechter, binnen 
de grenzen van het voor hem gebrachte 
beroep, slechts het bestaan doch niet de 
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wettigheid vermag te onderzoeken en waar
door het cassatieberoep dat betrekking 
heeft op een eerdere beslissing zijn bestaans
reden verliest. 

2 november 1999 1367 

19. - Vasthouding in een aan de grens 
gelegen plaats - Verwijdering uit het land 
- Verzet van de vreemdeling tegen uitvoe
ring van verwijdering - Nieuwe beslis
sing tot vasthouding - Aard - Wettelijk
heid. 

Noch art. 74/5 Vreemdelingenwet, noch 
enige andere wetsbepaling staat eraan in 
de weg dat, wanneer de uitvoering van de 
verwijdering van de rechtens vastgehou
den vreemdeling in een aan de grens 
gelegen plaats omwille van zijn wederrech
telijk verzet niet is gebeurd, een nieuwe 
beslissing overeenkomstig artikel 7 4/5, § 
1, Vreemdelingenwet wordt getroffen; deze 
nieuwe beslissing is geen in art. 74/5, § 3, 
Vreemdelingenwet bedoelde verlenging, 
doch vormt een autonome titel van vast
houding, waarvan de rechter, binnen de 
grenzen van het voor hem gebrachte beroep, 
slechts het bestaan doch niet de wettig
heid vermag te onderzoeken en waardoor 
het cassatieberoep dat betrekking heeft 
op een eerdere beslissing zijn bestaans
reden verliest. 

2 november 1999 1367 

w 
WEGEN 

1. - Openbare weg- Veiligheid van 
de weggebruiker - Beveiligingsplicht -
Overheid - Gemeente. 

Gelet de plicht van de overheid wegen 
aan te leggen en voor het verkeer open te 
stellen die voldoende veilig zijn, moet de 
gemeente door gepaste maatregelen ieder 
abnormaal gevaar voorkomen. Uitgezon
derd wanneer een oorzaak, die aan de 
gemeente niet kan worden aangerekend, 
haar belet die beveiligingsplicht na te 
komen, komt haar aansprakelijkheid in 
het gedrang, ongeacht of het gevaar ver
borgen dan wel zichtbaar was, en ook al 
was de getroffene van de plaatselijke toe
stand op de hoqgte. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) , 

12 maart 1999 367 

2. - Aansprakelijkheid buiten overeen
komst- Herstelplicht- Zaken- Gemeen
telijke overheid - Veiligheidsverplichting 
- Wegen - Bewaarder van de zaak -

Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter - Grenzen. 

De rechter oordeelt onaantastbaar in 
feite wie de bewaarder van de zaak is in 
de zin van art. 1384, eerste lid, B.W., mits 
hij het begrip bewaarder van de zaak niet 
miskent; uit de enkele verplichting die op 
de gemeentelijke overheid rust de veilig
heid van de wegen op haar grondgebied te 
handhaven, kan de rechter niet naar recht 
afleiden dat die overheid bewaarder van 
de zaak is. 

25 maart 1999 442 

WEGVERKEER 
WET BETREFFENDE DE PO LITlE OVER HET 

WEGVERKEER (WETSBEPALINGEN) 
Art. 21 
Art. 62 
Art. 63 
Art. 67 
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-

1975 (ALGEMEEN) 

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-
1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN) 

Art. 8 
Art. 12 

Art. 12.2 
Art. 12.3 
Art. 12.4 

Art. 16 
Art. 16.3 

Art. 19 
Art. 19.1 

Art. 67 
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 

ALLERLEI 

WET BETREFFENDE DE PO LITlE 
OVER HET WEGVERKEER 

(WETSBEPALINGEN) 

ART. 21 

1. - Wegverkeerswet - Wetsbepalin
gen - Artikel 21 - Belgisch rijbewijs -
Verplichting - Strijdigheid met gemeen
schapsrecht. 

De verplichting opgelegd aan een onder
daan van een derde land die houder is van 
een door een Lid-Staat afgegeven geldig 
rijbewijs om na verloop van een termijn 
van een j aar, te rekenen vanaf de dag van 
zijn inschrijving in het bevolkingsregister 
of het vreemdelingenregister, een Bel
gisch rijbewijs te bekomen en de beteuge
ling van niet-naleving van deze verplichting 
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zijn niet in strijd met het gemeenschaps
recht. (Art. 21, eerstelid, Wegverkeerswet, 
en art. 2, § 2, tweede lid, K.B. 6 mei 1988.) 

2 februari 1999 118 

ART. 62 

2. - Wegverkeerswet - Wetsbepalin
gen - Artikel 62 - Proces-verbaal -
Bijzondere bewijswaarde - Afschrift aan 
overtreder - Buiten termijn - Gevolg. 

Het verzuim om binnen de bij artikel 62 
Wegverkeerswet voorgeschreven termijn 
aan de overtreder een afschrift van de in 
deze bepaling bedoelde processen-verbaal 
over te maken, heeft niet tot gevolg dat 
dergelijk proces-verbaal nietig zou zijn, 
maar enkel dat het zijn bijzondere bewijs
waarde tot bewijs van het tegendeel ver
liest, zodat het blijft gelden als inlichting 
waarvan de rechter vrij, mitsdien onaan
tastbaar, de bewijswaarde beoordeelt. (Art. 
62 Wegverkeerswet.) 

25 mei 1999 717 

3. - Wegverkeerswet Wetsbepalin-
gen - Artikel 62 - Vaststelling van over
treding- Proces-verbaal- Vermeldingen. 

Geen wetsbepaling staat eraan in de 
weg dat de verbalisant zijn technische of 
andere vaststellingen bij wijze van aan
kruising, invulling, schrapping of door ha
ling van voorgedrukte vermeldingen op 
het proces-verbaal zou acteren. (Art. 62 
Wegverkeerswet.) 

28 september 1999 1183 

ART. 63 

4. - Wegverkeerswet - Artikel 63 -
Bloedproef- Weigering van de ademana
lyse - Gevolg. 

Het voorschrift van de Wegverkeerswet 
dat de bloedanalyse slechts als bewijsmid
del toelaat in zoverre geen ademanalyse 
kon worden uitgevoerd, impliceert geen 
vrijstelling van het laten nemen van een 
bloedmonster wanneer de betrokkene de 
ademanalyse weigert; deze weigering levert 
evenmin een vermoeden van verzet op 
tegen het laten nemen v:an een bloed
monster. (Art. 63, § 1, aanhefen2°, Wegver
keerswet) 

20 april 1999 534 

ART. 67 

5. - Wegverkeerswet - Wetsbepalin
gen - Artikel 67 - Artikel 67bis - Wet 
tot wijziging van de regels inzake bewijs
voering in strafzaken - Weerlegbaar ver
moeden- Werking in de tijd- Toepassing. 

Alhoewel behorend tot het formele straf
recht, is een wijzigende wettelijke bepa
ling inzake bewijsvoering in strafzaken 
waardoor het recht van verdediging wordt 
aangetast, slechts toepasselijk op feiten 
die na de inwerkingtreding van die bepa
ling zijn gepleegd. (Art. 2 Sw.; art. 67bis 
Wegverkeerswet.) 

19 oktober 1999 1302 

WEGVERKEERSREGLEMENT 
VAN 01-12~1975 (ALGEMEEN) 

6. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Algemeen - Voorrangsplichtige 
- Ontheffing van aansprakelijkheid -
Gevallen. 

De rechter kan de voorrangsplichtige 
bestuurder slechts dan van aansprakelijk
heid ontheffen wanneer hij vaststelt dat 
het opdagen van de voorrangsgerechtigde 
bestuurder niet kon worden voorzien of de 
voorrangsplichtige bestuurder zich anders
zins in een geval van overmacht bevond. 

5 oktober 1999 1215 

WEGVERKEERSREGLEMENT 
VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN) 

ART. 8 

7. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975- Reglementsbepalingen- Artikel 
8 - Artikel 8.3 - Deelneming aan het 
verkeer - Vereiste lichaamsgeschiktheid 
en nodige kennis en rijvaardigheid- Duur. 

De overtreding bepaald bij artikel 8.3, 
eerste lid, Wegvhkeersreglement wordt 
gepleegd zolang iemand als weggebruiker 
ofbestuurder van een voertuig op de open
bare weg deelneemt aan het verkeer zon
der de vereiste lichaamsgeschiktheid en 
de nodige kennis en rijvaardigheid; deze 
overtreding kan voortduren over verschil
lende plaatsen. (Art. 8.3 Wegverkeers
reglement.) 

16 november 1999 1442 

ART. 12 

Art. 12.2 

8. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
12 - Artikel 12.2 - Oprijden van een 
kruispunt - Verplichting tot bijzondere 
voorzichtigheid - Verplichting tot eerbie
diging van de toegelaten maximumsnel
heid - Onderscheid - Toepassing. 

De bij art. 12.2 Wegverkeersreglement 
bepaalde verplichting tot bijzondere voor
zichtigheid legt aan alle bestuurders die 
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een kruispunt oprijden een verplichting 
tot het nemen van door de omstandighe
den geboden veiligheidsmaatregelen op, 
die onafhankelijk is van hun verplichting 
tot eerbiediging van de ter plaatse toege
laten maximumsnelheid. 

2 november 1999 1363 

Art. 12.3 

9. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
12 - Artikel 12.3 - Artikelen 12.3.1 en 
12.3.2 - Bewijs. 

Het bewijs van de niet-nakoming van de 
verplichting om voorrang te verlenen aan 
de van rechts komende bestuurder, die 
aan de bestuurder is opgelegd bij art. 
12.3.1 Wegverkeersreglement, en het bewijs 
van de niet-nakoming van de verplichting 
om voorrang te verlenen aan de andere 
bestuurders, die bij art. 12.3.2 van het
zelfde reglement is opgelegd aan de bestuur
der die opnieuw zijn voertuig in beweging 
brengt, zijn aan dezelfde regels onderwor
pen. 

27 januari 1999 93 

Art. 12.4 

10. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
12 - Artikel 12.4 - Voorrang - Maneu
ver. 

Deverplichtingvanart.12.4 Wegverkeers
reglement voor de bestuurder die een maneu
ver wil uitvoeren om de andere weggebrui
kers te laten voorgaan, heeft een algemene 
strekking en houdt geen verband met de 
inachtneming van de verkeersregels door 
de andere weggebruikers, voor zover het 
opdagen van die andere weggebruikers 
niet kan worden voorzien. 

27 januari 1999 91 

11. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
12 - Artikel 12.4 - Verandering van 
rijstrook -Manoeuvre - Voorwaarden. 

Wanneer een voertuig uit stilstand ver
trekt op de rechterrijstrook van een rij
baan met dubbele rijstrook en omwille 
van de aanwezigheid op deze rijstrook van 
een stilstaand of geparkeerd voertuig ver
plicht is zich geheel of gedeeltelijk op de 
linkerrijstrook te begeven om het stil
staande of gepar keerde voertuig voorbij te 
rijden, genieten de bestuurders op de linker
rijstrook voorrang van doorgang en in die 
feitelijke omstandigheden maakt het uit
wijken naar links van het uit stilstand 

vertrokken voertuig een verandering van 
rijstrook en een manoeuvre uit. (Art. 12.4 
Wegverkeersreglement.) 

23 februari 1999 261 

12.- Wegverkeersreglementvan01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
12 - Artikel 12.4 - Fietser -Maneuver 
-Begrip. 

De fietser die bij het oversteken van een 
kruispunt de afgebakende oversteek
plaats voor fietsers gebruikt, voert geen 
maneuver uit in de zin van art. 12.4 
Wegverkeersreglement. 

5 oktober 1999 1215 

13. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
12 - Artikel 12, § 4 - Draagwijdte. 

De rijbeweging die erin bestaat naar 
rechts oflinks afte slaan om de rijbaan te 
verlaten of zijn voertuig langs de linker
kant van de rijbaan op te stellen, wordt 
geregeld door art. 19 en niet door art. 12.4 
Wegverkeersreglement. 

1 december 1999 1534 

ART. 16 

Art. 16.3 

14. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
16 - Artikel 16.3 - Rechts inhalen -
Voorwaarden. 

Inhalen geschiedt rechts, wanneer de in 
te halen bestuurder te kennen heeft gege
ven dat hij voornemens is links afte slaan 
en zich daarenboven naar links heeft bege
ven om die beweging U:it te voeren. (Art. 
16.3 Wegverkeersreglement.) 

17 november 1999 1448 

ART. 19 

Art. 19.1 

15. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975- Reglementsbepalingen- Artikel 
19- Artikel 19, § 1 - Draagwijdte. 

De rijbeweging die erin bestaat naar 
rechts of links af te slaan om de rijbaan te 
verlaten of zijn voertuig langs de linker
kant van de rijbaan op te stellen, wordt 
geregeld door art. 19 en niet door art. 12.4 
Wegverkeersreglement. 

1 december 1999 1534 

ART. 67 

16.- Wegverkeersreglementvan01-12-
1975- Reglementsbepalingen - Artikel 
67 - Verkeersbord B 19 - Draagwijdte. 
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De bij het verkeersbord B19 opgelegde 
verplichting om voorrang te verlenen ver
biedt de voorrangschuldige niet om zijn 
weg te vervolgen, mits hij dat voorzichtig 
doet, maar verplicht hem wel voorrang te 
verlenen zodra een voorranggerechtigde 
bestuurder verschijnt. (Artt. 5 en 67.3 
Wegverkeersreglement.) 

1 december 1999 1541 

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 
17. - Inschrijving van voertuigen 

Vrijstelling - Begrip. 
Tot het verkeer in Belgie zonder vooraf

gaande inschrijving worden alleen toege
laten de motorvoertuigen en de aan
hangwagens die korte tijd in Belgie rij
den, zonder te zijn ingevoerd door er ver
blijvende personen en die voorzien zijn 
van een inschrijvingsteken dat werd uit
gereikt door de autoriteiten van een bij 
art. 3, § 1, tweede lid, K.B. 31 december 
1953 aangewezen ander land dan Belgie, 
alsmede van het daarmee overeenkomend 
kenteken. (Art. 3, § 1, K.B. 31 dec. 1953.) 

19 mei 1999 688 

18. - Inschrijving van voertuigen -
Motorvoertuig - Tot de openbare weg toe
gelaten voertuigen - Misdrijf- Bestand
delen. 

Het misdrijf dat erin bestaat een niet 
vooraf ingeschreven voertuig op de open
bare weg te hebben toegelaten, vereist 
niet dat de dader de verkeersbelasting 
moest betalen of de eigenaar van het 
voertuig moest zijn. (Art. 3, § 1, K.B. 31 
dec. 1953 houdende reglementering van 
de inschrijving van de motorvoertuigen en 
de aanhangwagens.) 

1 december 1999 1538 

ALLERLEI 
19. - Allerlei- Vreemdeling ingeschre

ven in vreemdelingenregister - Besturen 
van motorvoertuig- Belgisch rijbewijs -
Verplichting- Intemationaal Verdrag no
pens het wegverkeer - Draagwijdte. 

De bepalingen van de artikelen 1.2, 4 en 
24 van het Internationaal Verdrag nopens 
het wegverkeer, ondertekend te Geneve 
op 19 september 1949 hebben alleen betrek
king op bestuurders in het internationaal 
wegverkeer, en niet op vreemdelingen die 
normaal verblijven in de Staat waarin zij 
zich bevinden : de alhier gevestigde bestuur
der moet derhalve houder en in het bezit 
zijn van een regelmatig in Belgie afgege
ven rijbewijs, gel dig voor de categorie waar
toe het voertuig behoort, vooraleer hij een 

motorvoertuig op de openbare weg mag 
besturen. (Artt. 1, 2, 4 en 24 lnternatio
naal Verdrag nopens het wegverkeer van 
19 sept. 1949; artt. l.b, (i), en 41.6 Ver
drag inzake het wegverkeer van 8 nov. 
1968, art. 2, § 2, K.B. 6 mei 1988.) 

2 februari 1999 118 

20. - Allerlei - Misdrijf- Bewijs -
Nummerplaat- Persoonlijk karakter van 
de straffen - Begrip. 

Wanneer een overtreding van de Wegver
keerswet is vastgesteld door middel van 
een radar en de bestuurder van het voer
tuig niet is gei:dentificeerd, wordt die over
treding geacht te zijn begaan door de 
titularis van de nummerplaat van dat 
voertuig; het staat aan laatstgenoemde 
gegevens aan te brengen die zijn onschuld 
kunnen bewijzen of een redelijke twijfel 
kunnen wekken aangaande de identiteit 
van de bestuurder. (Art. 67bis Wegver
keerswet.) 

17 maart 1999 391 

21. - Allerlei- Reglement op de tech
nische eisen voor voertuigen - Voertuig 
bezigen op de openbare weg - Begrip. 

Het wettelijk begrip een voertuig bezi
gen op de openbare weg betekent niet 
alleen het besturen van een voertuig maar 
eveneens het gebruik van een voertuig tot 
economische doeleinden door de eigenaar, 
de huurder of de gebruiker ervan. (Art. 
26, § 1, K.B. 15 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de technische eisen 
waaraan de auto's, hun aanhangwagens, 
hun onderdelen en veiligheidstoebehoren 
moeten voldoen.) 

28 september 1999 1181 

WERKLOOSHEID 
ALGEMEEN 

GERECHTIGDE 

RECHT OP UITKERING 

BED RAG 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Conventioneel brug

pensioen - Werkgever - Vervangings
verplichting - Tekortkoming - Sanctie 
- Forfaitaire compensatoire vergoeding 
-- Werkloosheidsinspecteur - Beslissing 
-Aard. 

Luidens de bewoordingen van artikel5, 
eerste en derde lid, K.B. 20 augustus 1986 
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betre:ffende de toekenning van werkloos
heidsuitkeringen in geval van conventio
neel brugpensioen, heeft de term "kan" 
dezelfde betekenis en dient te worden 
begrepen dat de inspecteur in beginsel de 
betaling van de forfaitaire compensatoire 
vergoeding dient op te leggen en daartoe 
de macht bezit, zoals de aangewezen amb
tenaar overeenkomstig de artikelen 1, 1bis 
en 4 van de wet van 30 juni 1971 een 
administratieve geldboete kan opleggen; 
het derde lid van artikel 5 dienvolgens, 
ook al wordt "kan" gebruikt, geen wille
keurige beslissing van de inspecteur toe
laat, wat niet uitsluit dat hij in redelijkheid 
de forfaitaire compensatoire vergoeding 
niet oplegt. (Art. 5, eerste en derde lid, 
K.B. 20 aug. 1986 betreffende de toeken
ning van werkloosheidsuitkeringen in geval 
van conventioneel brugpensioen; art. 6 
Gw. 1831.) 

31 mei 1999 738 

GERECHTIGDE 

2. - Gerechtigde - Langdurige werk
loosheid - Schorsing - Verwittiging -
Gezinsinkomen - Gezin - Begrip. 

Voor het begrip gezin wordt enkel reke
ning gehouden met de gezinsleden waar
van het samenwonen met de werkloze 
invloed heeft op het bedrag van zijn uit
keringen. (Artt. 82 en 87 Werkloosheids
besluit 1991.) 

14 juni 1999 828 

RECHT OP UITKERING 

3. - Recht op uitkering - Samen
woning met een zelfstandige - Aangifte
verplichting. 

De aangifteverplichting van de ,werk
loze slaat niet aileen op de samenwoonst 
met een zelfstandige, doch tevens op de 
hulp die de werkloze aan deze zelfstan
dige verleent. (Artt. 50 en 169, eerste lid, 
Werkloosheidsbesluit 1991.) 

· 22 maart 1999 411 

4. - Recht op uitkering Samen-
woning met een zelfstandige - Aangifte -
Geen aangifte - Sanctie - Twugvorde
ring - Beperking - Bewijslast. 

Ret incidenteel hager beroep van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening vol
staat om de werkloze te verplichten het in 
het art. 169, derde lid, Werkloosheids
besluit 1991 bepaalde bewijs te leveren 
dat slechts op welbepaalde dagen of perio
den hulp was geboden en geeft hem daarom 

de gelegenheid daartoe. (Artt. 50 en 169, 
derde lid, Werkloosheidsbesluit 1991.) 

22 maart 1999 411 

5. - Recht op uitkering- Toekennings
voorwaarden - Arbeidsmarkt- Beschik
baarheid- Onbeschikbaarheid- Uitslui
ting - Maatregel - Aard. 

Het ontzeggen van het recht op werk
loosheidsuitkeringen wegens het niet beschik
baar zijn voor de arbeidsmarkt, ingevolge 
art. 56, § 1 en 2, Werkloosheidsbesluit 
1991, is geen sanctie maar een maatregel 
die genomen wordt t.a.v. de werknemer 
die aan de voorwaarden van toekenning 
van werkloosheidsuitkering niet voldoet 
en mitsdien geen recht op die uitkeringen 
heeft. (Art. 56, 1 en 2, Werloosheidsbesluit 
1991.) 

3 mei 1999 608 

6. - Recht op uitkering - Toeken
ningsvoorwaarden-Arbeidsmarkt- Be
schikbaarheid - Onbeschikbaarheid -
Uitsluiting- Maatregel- Aard- Gevolg 
- Algemene rechtsbeginselen - Non bis 
in idem - Algemeen rechtsbeginsel "non 
bis in idem". 

Het algemeen rechtsbeginsel "non bis in 
idem" geldt niet voor de maatregel gena
men ingevolge art. 56, § 1 en 2, Werkloos
heidsbesluit 1991. (Algemeen rechtsbegin
sel "non bis in idem"; art. 56, § 1 en 2, 
Werkloosheidsbesluit 1991.) 

3 mei 1999 608 

7. - Recht op uitkering- Langdurige 
werkloosheid - In aanmerking te nemen 
periode- Wetten. Decreten. Ordonnanties. 
Besluiten - Werking in de tijd en in de 
ruimte - Werking in de tijd- Onmiddel
lijke werking - Draagwijdte. 

Sinds 1 augustus 1989 kan het recht op 
werkloosheidsuitkeringen van de in art. 
155ter en 143, § 2, tweede lid, Werkloosheids
besluit 1963 bedoelde werkloze worden 
geschorst als de duur van zijn werkloos
heid het dub bel overschrijdt van de gemid
delde werkloosheidsduur in het ambtsgebied 
van het gewestelijk bureau waarvan hij 
afhangt en voor de leeftijdscategorie en 
het geslacht waartoe hij behoort; die schor
sing gaat in ten vroegste op de eerste dag 
van de derde maand die volgt op het einde 
van de vrijstelling en, voor de berekening 
van de in art. 143 Werkloosheidsbesluit 
1963 bedoelde werkloosheidsduur, wordt 
rekening gehouden met alle dagen van 
volledige werkloosheid, ook al vielen die 
dagen v66r 1 augustus 1989; daaruit volgt 
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evenwel niet dat die werkloze, om in voor
komend geval te ontsnappen aan de sehor
sing van zijn werkloosheidsuitkeringen, 
zou moeten aantonen dat hij uitzonder
lijke en ononderbroken inspanningen heeft 
verrieht om werk te vinden gedurende de 
periode waarin hij voornoemde vrijstel
ling genoot. (Art. 2 B.W.; art. 143, § 2, 
tweede lid, en § 7 en art. 155ter Werk
loosheidsbesluit 1963; art. 63, § 1, M.B. 4 
juni 1964.) 

17 mei 1999 672 

8. - Recht op uitkering- Langdurige 
werkloosheid - Beginsel van de eerbiedi
ging van het gewettigd vertrouwen- Recht 
op rechtszekerheid - Toepassing - Voor
waarden. 

Uit de overweging dat de werkloze mis
leid kan zijn geweest omtrent zijn werke
lijk statuut en, bijgevolg, omtrent de aard 
van zijn verpliehtingen, doordat de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening hem in 
september 1991 een formulier ter onder
tekening heeft voorgelegd dat hem kon 
doen geloven dat hij vrijgesteld bleef van 
art. 143 Werkloosheidsbesluit 1963, kan 
de reehter niet wettig afleiden dat, met 
toepassing van de beginselen van vertrou
wen en zekerheid, voornoemd art. 143 
geen toepassing kan vinden. (Art. 143 
Werkloosheidsbesluit 1963; algemeen reehts
beginsel van het reehtmatig vertrouwen; 
algemeen reehtsbeginsel van het reeht op 
reehtszekerheid.) 

17 mei 1999 672 

9. - Recht op uitkering-Administra
tieve sanctie - Geschil - Bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank - Toetsing -
Omvang. 

Wanneer de direeteur van het werk
loosheidsbureau, met toepassing van arti
kel153, eerste lid, 2°, van het Werkloosheids
pesluit van 1991, een werkloze van het 
genot van de werkloosheidsuitkeringen 
uitsluit en deze die administratieve sane
tie betwist, ontstaat er tussen de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening en de werkloze 
een gesehil over het recht op uitkering 
gedurende de periode dat hij uitgesloten 
is en de arbeidsreehtbank is bevoegd om 
over dit gesehil uitspraak te doen; de 
arbeidsreehtbank die van een dergelijk 
gesehil kennisneemt, bezit volheid van 
reehtsmaeht bij de toetsing van de beslis
singen van de direeteur; mits eerbiediging 
van het reeht van verdediging en binnen 
de grenzen van het geding, zoals die door 
de partijen zijn bepaald, wordt alles wat 
onder de beoordelingsbevoegdheid van de 
direeteur valt aan de eontrole van de 

reehter onderworpen. (Artt. 153, eerste 
lid, 2°, Werkloosheidsbesluit 1991 en 580, 
1°en2°,Ger.W.) . 

28 juni 1999 968 

10. - Recht op uitkering- Gratis uit
oefenen van activiteit - Weigerings
beslissing van werkloosheidsdirecteur -
Geschil- Bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank - Toetsing - Omvang. 

De arbeidsreehtbank, die bevoegd is om 
kennis te nemen van een gesehil nopens 
de weigeringsbeslissing van de werkloos
heidsdireeteur om met behoud van uitke
ringen een vrijwillige en gratis aetiviteit 
uit te oefenen voor rekeningvan eenjeugd
tehuis of een vereniging zonder winstoog
merk, oefent een toetsing uit met voile 
reehtsmaeht op deze beslissing; alles wat 
onder de beoordelingsbevoegdheid van de 
direeteur valt, valt onder de eontrole van 
de arbeidsreehtbank, behoudens wanneer 
een wetsbepaling aan de directeur een 
diseretionaire en onaantastbare beoorde
lingsbevoegdheid toekent. (Art. 580, r en 
2°, Ger.W., art. 45, derde lid, Werkloosheids
besluit 1991; art. 18, §§ 2 en 4, M.B. 26 
nov. 1991.) 

28 juni 1999 979 

11. - Recht op uitkering - Langdu
rige werkloosheid - Werkloosheidsduur 
- In aanmerking te nemen periode -
Begrip. 

Door de beslissing van de nationale 
administratieve eommissie die het beroep 
van een werkloze gegrond verklaart, wordt 
de werkloosheidsduur op grond waarvan 
een verwittiging kan worden gegeven, niet 
onderbroken; de langdurige werkloosheid 
die de nieuwe verwittiging verantwoordt 
waarvan kennis wordt gegeven na het 
verstrijken van de reglementair bepaalde 
termijn van twee jaar, omvat derhalve de 
werkloosheidsduur die de eerste verwitti
ging wettigde. (Artt. 81 en 82, § 2, K.B. 25 
nov. 1991; artt. 56, § 1, en 57 M.B. 26 nov. 
1991.) 

22 november 1999 1472 

12. - Recht op uitkering - Admini
stratieve sanctie - Uitsluiting - Over
macht - Begrip. 

Overmaeht, die de administratieve sane
tie opgelegd door de werkloosheids
direeteur uitsluit, kan enkel voorvloeien 
uit een van de menselijke wil onafhanke
lijke gebeurtenis die de mens niet heeft 
kunnen voorzien ofvoorkomen. (Artt. 1147 
en 1148 B.W.; artt. 71 en 154 Werkloosheids
besluit 1991.) 

29 november 1999 1517 
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BED RAG 
13. - Bedrag - Langdurige werkloos

heid- Schorsing- Verwittiging- Netto
belastbaar gezinsinkomen- Grensbedrag 
- Referteperiodes - Gezinstoestand -
Draagwijdte. - Gevolg. 

Voor de bepaling van het gezinsin
komen op het moment van de verwittiging 
tot schorsing wegens langdurige werkloos
heid, moet rekening worden gehouden met 
de gezinstoestand van de werkloze in de 
periodes bedoeld in artikel82, § 1, tweede 
lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991; 
wanneer de werkloze slechts gedurende 
een gedeelte van die periodes met een 
gezinslid, bedoeld in voormeld artikel 8 7, 
samenwoont, komt het inkomen van dit 
gezinslid slechts voor dat gedeelte van die 
periodes mede in aanmerking voor het 
bepalen van het in artikel 82, § 1, eerste 
lid, 3°, bedoelde gezinsinkomen. (Artt. 82, 
§ 1, eerste lid, 3°, en tweede lid, en 87, 
Werkloosheidsbesluit 1991.) 

14 juni 1999 828 

ALLERLEI 
14. - Allerlei - Controle - Controle

kaart - Voorlegging - Werkloze - Geen 
voorlegging- Bezoldigde activiteit- Gevolg 
·- Administratieve sanctie - Uitsluiting 
- Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke 
motivering- Afdoende motivering- Uit-
voerige motivering. · 

Van het genot van de werkloosheidsuit
keringen wordt uitgesloten gedurende de 
periode die reglementair is bepaald, de 
werkloze die deze ten onrechte kan ont
vangen doordat hij zijn bezoldigde activic 
teit uitoefent zonder zijn controlekaart 
onmiddellijk te kunnen voorleggen aan de 
daartoe bevoegde persoon; de administra
tieve beslissing tot uitsluiting is een bestuurs
handeling die uitdrukkelijk, afdoende en 
uitvoerig gemotiveerd moet worden. (Art. 
71, eerste lid, 5°, en 154, eerste lid, 2°, 
Werkloosheidsbesluit; artt. 1, 2 en 3 Wet 
Motivering Bestuurshandelingen.) 

15 februari 1999 199 

15. - Allerlei-Administratieve sane
tie - Geschil - Bevoegdheid - Arbeids
rechtbank - Toetsing - Omvang. 

De arbeidsrechtbank, die kennisneemt 
van een geschil nopens de beslissing van 
de werkloosheidsdirecteur tot uitsluiting 
van het genot van werkloosheidsuitkerin
gen van een werknemer, overeenkomstig 
art. 154 Werkloosheidsbesluit 1991, bezit 
bij de toetsing van die beslissing volheid 

van rechtsmacht. (Artt. 580, 2°, Ger.W.; 
art. 154 Werkloosheidsbesluit.) 

15 maart 1999 382 

16. - llerlei- Misdrijf- Artikel261, 
6°, Werkloosheidsbesluit 1963 - Be
standdelen - Moreel bestanddeel. 

Art. 261, 6°, Werkloosheidsbesluit 1963 
dat bepaalt dat strafbaar is de werkgever 
die arbeid doet oflaat verrichten door een 
werknemer die, bij de controle, niet in het 
personeelsregister is ingeschreven en die 
wegens deze werkzaamheid geen recht 
heeft op de werkloosheidsuitkeringen die 
hij ontvangt, vereist dat de werkgever 
weet dat de aldus door hem tewerkge
stelde werknemer onrechtmatig werkloos
heidsuitkeringen ontvangt. (Art. 261, 6°, 
Werkloosheidsbesluit 1963, thans 175, 2°, 
Werkloosheidsbesluit 1991.) 

20 april 1999 528 

17. - Allerlei - Onderwijs - Perso
neelslid- Beroepsloopbaan - Loopbaan
onderbreking - Onderbrekingsuit
kering - Recht - Voorwaarden - Woon
plaats. 

Het personeelslid van het onderwijs of 
van een psycho-medisch-sociaal centrum, 
dat een loopbaanonderbrekingsuitkering 
geniet, mag zich naar het buitenland bege
ven op voorwaarde dat hij zijn woonplaats 
in Belgie behoudt, d.w.z. dat hij daar zijn 
hoofdverblijfPlaats behoudt. (Art. 10, eer
ste lid, K.B. 12 aug. 1991; artt. 102 en 103. 
B.W.) 

22 november 1999 1474 

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. 
BESLUITEN 

ALGEMEEN 

UITLEGGING 

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE 

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VEROR-
DENINGEN 

GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NOR
MEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Wet - Begrip -

Onteigening ten algemenen nutte - Konink
lijk besluit tot onteigening - Aard. 

Een koninklijk besluit volgens hetwelk 
bepaalde gronden ten algemenen nutte 
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moeten worden onteigend en de rechtsple
ging bij hoogdringende omstandigheden 
moet worden gehanteerd, is geen wet in 
de zin van art. 608 Ger.W. (Art. 608 Ger.W.) 

17juni1999 888 

UITLEGGING 
2. - Uitlegging. 
Wanneer een term door de wetgever of 

de verordenende overheid niet is gedefini
eerd, dient men hem de gebruikelijke bete
kenis te geven, behoudens wanneer blijkt 
dat de wetgever of de verordenende over
heid van deze gebruikelijke betekenis heeft 
willen afwijken. 

27 april 1999 568 

3. - Uitlegging - Stad - Personeels
lid - Personeel van de ministeries -
Weddeschaal - Nieuwe Gemeentewet -
Begrip. 

Niet naar recht verantwoord is het arrest 
dat beslist dat ingevolge een bepaling van 
de nieuwe Gemeentewet een partij zijn 
personeelsleden niet meer mag bezoldigen 
onder de weddeschaal van het personeel 
van de ministeries. (Art. 253, 1°, Gemeen
tewet.) 

20 mei 1999 702 

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE 
4. - Werking in de tijd en in de ruimte 

- Onderzoeksgerecht - Verwijzings
beschikking - Inverdenkinggestelde -
Onmiddellijk cassatieberoep - Toepas
singsgebied - Nieuwe wet - Werking in 
de tijd. 

Onmiddellijk cassatieberoep staat thans 
slechts open tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat beslist over 
het hoger beroep van een inverdenking
gestelde tegen een verwijzingsbeschikking 
naar het vonnisgerecht van de raadka
mer, voor zover deze verwijzingsbe
schikking werd genomen onder de wer
king van het nieuwe artikel 135, § 2, Sv. 
(Artt. 135, § 2, en 416, tweede lid, Sv., 
zoals vervangen bij de wet van 12 maart 
1998.) 

23 februari 1999 269 

5. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Draagwijdte. 

In de regel is een nieuwe wet niet enkel 
van toepassing op toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op 
de gevolgen van de onder de vroegere wet 
ontstane toestanden die zich voordoen of 
die voortduren onder vigeur van de nieuwe 

wet, voor zover die toepassing geen afbreuk 
doet aan reeds onherroepelijk vastge
stelde rechten. (Art. 2 B.W.) 

10 mei 1999 648 

6. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Arbeidsongeval
len. 

Artikel 24, vierde lid, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 dat de 
bijkomende vergoeding bepaalt waarop 
het slachtoffer van een arbeidsongeval 
met blijvende arbeidsongeschiktheid 
kan aanspraak maken voor noodzake
lijke hulp van derden, zoals gewijzigd bij 
art. 38 van de Programmawet van 22 
december 1989, in voege getreden op 9 
januari 1990 zonder terugwerkende 
kracht, is niet van toepassing op de gevol
gen van een arbeidsongeval die zich voor 9 
januari 1990 voordoen, ook al zijn er na 
die datum nog gevolgen van dit arbeids
ongeval. (Art. 24, vierde lid, Arbeids
ongevallenwet.) 

10 mei 1999 648 

7. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Onmiddellijke 
werking - Werkloosheid - Recht op uit
kering - Langdurige werkloosheid - In 
aanmerking te nemen periode. 

Sinds 1 augustus 1989 kan het recht op 
werkloosheidsuitkeringen van de in art. 
155ter en 143, § 2, tweede lid, Werkloosheids
besluit 1963 bedoelde werkloze worden 
geschorst als de duur van zijn werkloos
heid het dubbel overschrijdt van de gemid
delde werkloosheidsduur in het ambtsgebied 
van het gewestelijk bureau waarvan hij 
afhangt en voor de leeftijdscategorie en 
het geslacht waartoe hij behoort; die schor
sing gaat in ten vroegste op de eerste dag 
van de derde maand die volgt op het einde 
van de vrijstelling en, voor de berekening 
van de in art. 143 Werkloosheidsbesluit 
1963 bedoelde werkloosheidsduur, wordt 
rekening gehouden met alle dagen van 
volledige werkloosheid, ook al vielen die 
dagen v66r 1 augustus 1989; daaruit volgt 
evenwel niet dat die werkloze, om in voor
komend geval te ontsnappen aan de schor
sing van zijn werkloosheidsuitkeringen, 
zou moeten aantonen dat hij uitzonder
lijke en ononderbroken inspanningen heeft 
verricht om werk te vinden gedurende de 
periode waarin hij voornoemde vrijstel
ling genoot. (Art. 2 B.W.; art. 143, § 2, 
tweede lid, en § 7 en art. 155ter Werk
loosheidsbesluit 1963; art. 63, § 1, M.B. 4 
juni 1964.) 

17 mei 1999 672 
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8. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Strafzaken - Nieuwe wet - Gewij
zigde straf- Veroordeling- Voorwaarde. 

Het verbod om bepaalde functies, beroe
pen ofwerkzaamheden uit te oefenen, dat 
is voorgeschreven bij art. 1, K.B. nr. 1, 24 
okt. 1934, als gewijzigd bij wet 2 juni 
1998, is een bijkomende straf en kan der
halve niet worden toegepast op feiten die 
gepleegd zijn v66r de inwerkingtreding 
van voornoemde wet. (Art. 2 Sw.) 

2juni 1999 763 

9. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de ruimte - Wettenconflict 
- Toepasselijke wet- Bepaling- Verbin-
tenissen uit overeenkomst - Wils
autonomie- Overeenkomst-wet- Gevolg. 

Een overeenkomst wordt beheerst door 
het recht dat de partijen hebben gekozen; 
de rechter schendt die regel wanneer hij 
de geldigheid van een strafbeding onder
zoekt volgens het Belgisch recht en met 
toepassing van dat recht de nietigheid van 
dat beding uitspreekt hoewel, volgens vorige 
vaststellingen van die rechter, de overeen
komst aan het Luxemburgs recht is onder
worpen. (Art. 3, § 1, Verdrag 19 juni 1980 
inzake het recht dat toepasselijk is op 
verbintenissen uit overeenkomsten; artt. 
1 en 3, § 1, wet 14 juli 1987.) 

17juni 1999 885 

10. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd- lnkomstenbelas
tingen- Wetboek van de lnkomstenbelas
tingen (1992) - Cassatieberoep. 

De cassatieberoepen tegen beslissingen 
gewezen op voorzieningen voor het hof 
van beroep ingeleid v66r 1 maart 1999, 
worden volledig beheerst door de artike
len 386 tot 391 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 zoals ze beston
den voor hun opheffing bij artikel 34 van 
de wet van 15maart 1999. (Art. 97, negende 
lid, wet 15 maart 1999, art. 11, eerste lid, 
wet 23 maart 1999.) 

21 juni 1999 911 

11. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Verjaring - Strafzaken - Strafvorde
ring- Termijnen- Verlenging- Nieuwe 
wet - Gevolg. 

Krachtens het beginsel volgens hetwelk 
een nieuwe wet onmiddellijk toepasselijk 
is, moet de nieuwe wet tot verlenging van 
de verjaringstermijn worden toegepast op 
alle strafvorderingen die v66r de dag van 
haar inwerkingtreding zijn ingesteld en 
op die dag nog niet zijn verjaard. (Art. 21 
V.T.Sv.) 

15 september 1999 1105 

12. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Draagwijdte -
Algemeen. 

Een nieuwe wet is in de regel niet enkel 
van toepassing op toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op 
de toekomstige gevolgen van de onder de 
vroegere wet ontstane toestanden die zich 
voordoen of die voortduren onder vigeur 
van de nieuwe wet, voor zover die toepas
sing geen afbreuk doet aan reeds onher
roepelijk vastgestelde rechten. (Art. 2 B.W.) 

27 september 1999 1160 

13. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Wetten op de 
bevoegdheid en de rechtspleging- Rechts
middelen. 

In geval van wijziging van de wetgeving 
betreffende de rechtsmiddelen regelt de 
wet die van kracht is op de dag van de 
uitspraak van het vonnis, behoudens anders
luidende bepaling, de rechtsmiddelen die 
daartegen openstaan. (Art. 3 Ger.W.) 

6 oktober 1999 1227 

14. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Burgerlijke zaken 
- Wet op de bevoegdheid - Hangend 
rechtsgeding - Begrip - Gevolg - Cas
satie - Cassatiegeding. 

In de regel volgens welke de wetten op 
de bevoegdheid, onder de gestelde voor
waarden, van toepassing zijn op de haugen
de rechtsgedingen, wordt onder "hangende 
rechtsgedingen" verstaan de rechtsgedin
gen waarover nog uitspraak moet worden 
gedaan bij de inwerkingtreding van de 
nieuwe bepalingen; het cassatieberoep heeft 
niet tot gevolg dat het geding, dat beein
digd is door het arrest over de zaak zelf, 
hangende blijft; dat geding wordt slechts 
hervat als de beslissing wordt vemietigd 
en binnen de perken van de vemietiging. 
(Artt. 3, 1073 en 1080 Ger.W.) (lmpliciet.) 

18 oktober 1999 1280 

15. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Wet tot wijziging 
van de regels inzake bewijsvoering in straf
zaken- Weerlegbaar vermoeden- Weg
verkeerswet, artikel 67bis - Recht van 
verdediging - Aantasting - Toepassing. 

Alhoewel behorend tot het formele straf
recht, is een wijzigende wettelijke bepa
ling inzake bewijsvoering in strafzaken 
waardoor het recht van verdediging wordt 
aangetast, slechts toepasselijk op feiten 
die na de inwerkingtreding van die bepa
ling zijn gepleegd. (Art. 2 Sw.; art. 67bis 
Wegverkeerswet.) 

19 oktober 1999 1302 
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16. - Werking in de tijd en in de ruimte 
-Werking in de tijd- Inkomstenbelas
tingen- Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1992) - Voorziening in cassatie. 

Voorzieningen in cassatie tegen arres
ten gewezen op voorzieningen voor het hof 
van beroep die v66r 1 maart 1999 zijn 
ingesteld, worden geheel geregeld door de 
artt. 386 tot 391 W.I.B. 1992 die toepasse
lijk waren voor hun opheffing bij art. 34 
wet 15 maart 1999. (Art. 97, negende lid, 
wet 15 maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 
23 maart 1999.) 

22 november 1999 1466 

17. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Strafzaken -
Strafvordering - Verjaring - Termijnen 
- Verlenging - Nieuwe wet - Gevolg. 

De nieuwe artikelen 21 en 21bis V.T.Sv. 
zijn van onmiddellijke en volledige toepas
sing op alle wanbedrijven waarvan de 
strafvordering nog niet vervallen is door 
verjaring op het ogenblik van hun inwer
kingtreding. (Artt. 21 en 21bis V.T.Sv.) 

7 december 1999 1590 

18. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Gemeentebelastin
gen-Provinciebelastingen- W.I.B. (1992) 
- Cassatieberoep. 

Onder "toepassing van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992" in de zin 
van art. 97, derde lid, van de wet van 15 
maart 1999 betreffende de beslechtingvan 
fiscale geschillen, worden ook begrepen de 
bepalingen van het W.I.B. 1992 die toepas
selijk zijn op de cassatieberoepen tegen de 
arresten die gewezen zijn op bij het hof 
van beroep ingediende voorzieningen inzake 
directe gemeente- en provinciebelastingen; 
derhalve zijn de artt. 97, negende lid, van 
de voornoemde wet van 15 maart 1999 en 
11, eerste lid, van de wet 23 maart 1999 
van toepassing op dergelijke cassatie
beroepen. (Art. 97, derde en negende lid, 
wet 15 maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 
23 maart 1999.) (lmpliciet.) 

20 december 1999 1645 

19. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd- Arbeidsongeval
Programmawet 22 dec. 1989. 

Art. 24, vierde lid, Arbeidsongeval
lenwet, zoals gewijzigd bij art. 38 Programma
wet 22 dec. 1989, die op 9 jan. 1990, 
zonder terugwerkende kracht, in werking 
is getreden, dat de bijkomende vergoeding 
bepaalt waarop de getroffene van een arbeids
ongeval met blijvende arbeidsongeschikt
heid recht heeft als zijn toestand de nood
zakelijke hulp van een derde persoon vergt, 
is niet van toepassing op de gevolgen van 

een arbeidsongeval die zich v66r 9 jan. 
1990 voordoen, ook al zijn er na die datum 
nog gevolgen van dat arbeidsongeval. (Art. 
24, vierde lid, Arbeidsongevallenwet.) 

20 december 1999 1651 

WETTIGHEID VAN BESLUITEN 
EN VERORDENINGEN 

20. - Wettigheid van besluiten en ver
ordeningen - Aftredende ministers - Lo
pende zaken - Begrip. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
dat beslist dat een reglementair besluit 
tot regeling van een nieuwe dekking van 
de risico's, dat op 1 februari 1988 door een 
minister van een aftredende regering geno
m en is ter uitvoering van een wet van 9 
juli 1975, wettig is omdat de uitgevaar
digde bepalingen de voortzetting en het 
eindpunt zijn van reeds voordien begon
nen werkzaamheden en procedures. 

4 februari 1999 135 

GEVOLGEN 
VAN INTERNATIONALE NORMEN 

21. - Gevolgen van internationale nor
men - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6.1 - Rechtstreekse werking -
Conflict met regel van intern recht - Voor
rang. 

Artikel6.1 E.V.R.M. heeft rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde en heeft 
voorrang op de minder gunstige regel van 
intern recht. 

9 maart 1999 351 

22. - Gevolgen van internationale nor
men - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6.1 - Rechtstreekse werking -
Conflict met regel van intern recht - Voor
rang. 

Artikel6.1 E.V.R.M. heeft rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde en heeft 
voorrang op de minder gunstige regel van 
intern recht. 

16 maart 1999 386 

23. - Gevolgen van internationale nor
men - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6.3.c - Internationaal Verdrag 
Burgerrechten en Politieke Rechten-Arti
kel 14.3.d - Rechtstreekse werking -
Conflict met regel van intern recht - Voor
rang. 

De artikelen 6.3.c E.V.R.M. en 14.3.d 
I.V.B.P.R. hebben rechtstreekse werking 
in de interne rechtsorde en voorrang op de 
minder gunstige bepalingen van het interne 
recht. 

8 juni 1999 781 
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ALLERLEI 
24. - Allerlei-BTW-wetboek- Inzage 

van een gerechtelijk dossier - Toelating 
van de procureur-generaal of de auditeur
generaal - Termen procureur-generaal of 
auditeur-generaal - Begrip. 

Artikel 93quaterdecies, § 1, derde lid, 
van het BTW-wetboek, dat ingevoerd werd 
bij de wet van 22 december 1989, bepaalt 
dat geen inzage mag worden verleend van 
de akten, stukken, registers en beschei
den of inlichtingen in verb and met gerech
telijke procedures zonder uitdrukkelijke 
machtiging van de procureur-generaal of 
de auditeur-generaal; in die wetsbepaling 
bedoelen de termen procureur-generaal of 
auditeur-generaal de functie van procureur
generaal of auditeur-generaal. (Art. 93qua
terdecies, § 1, derde lid, W.B.T.W.) 

17juni1999 879 

WOONPLAATS 

1. - Burgerlijke partij die niet woont 
in gerechtelijk arrondissement waar het 
onderzoek wordt gedaan - Verplichting 
aldaar woonplaats te kiezen - Termijn 
van hager beroep tegen beschikking raad
kamer - Gevolgen. 

Gegrond is het middel gericht tegen de 
beslissing van de kamer van inbeschul
digingstelling, in zoverre wordt geoor
deeld dat de termijn van 24 uren vanaf de 
beschikking van de raadkamer om hoger 
beroep aan te tekenen voor de burgerlijke 
partij die niet woont en geen woonplaats 
heeft gekozen in het gerechtelijk arrondis
sement waar het onderzoek wordt gedaan, 
niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 
Gw. en dat het hoger beroep (verzet) inge
steld door de burgerlijke partij buiten 
voornoemde termijn van 24 uren tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de 
buitenvervolgingstelling wordt bevolen, 
laattijdig is. (Art. 68 (oud) en 135 (oud) 
Sv.) 

26 oktober 1999 1340 

2. - Begrip - Werkloosheid- Onder
wijs - Personeelslid - Beroepsloopbaan 
- Loopbaanonderbreking- Onderbrekings
uitkering - Recht - Voorwaarden. 

Het personeelslid van het onderwijs of 
van een psycho-medisch-sociaal centrum, 
dat een loopbaanonderbrekingsuitkering 
geniet, mag zich naar het buitenland bege
ven op voorwaarde dat hij zijn woonplaats 
in Belgie behoudt, d.w.z. dat hij daar zijn 
hoofdverblijfplaats behoudt. (Art. 10, 

eerste lid, K.B. 12 aug. 1991; artt. 102 en 
103. B.W.) 

22 november 1999 1474 

WRAKING 
1. - Burgerlijke zaken- Vrederechter 

- Gewettigde verdenking - Onttrekking 
- Onderscheid. 

Het Hof wijst het verzoek tot onttrek
king van de zaak op grond van gewettigde 
verdenking van een vredegerecht af, wan
neer uit de bewoordingen van het verzoek 
blijkt dat de verdenking enkel betrekking 
heeft op de vrederechter en niet op de 
rechters-plaatsvervangers in dat gerecht; 
gesteld dat de aangevoerde motieven een 
of meer gronden tot wraking zouden ople
veren t.a.v. de vrederechter, staat het niet 
aan het Hof daarvan kennis te nemen. 
(Artt. 648 e.v. en 828 e.v.) 

20 mei 1999 707 

2. - Orde van Architecten- Raad van 
beroep - Wraking van een lid - Rechter 
bevoegd om over de akte van wraking 
uitspraak te doen. 

Het Hof van Cassatie is bevoegd om 
kennis te nemen van een verzoek tot wra
king van een lid van de raad van beroep 
van de Orde van Architecten. (Art. 838 
Ger.W., zoals gewijzigd bij art. 7 wet 12 
maart 1998.) 

21 mei 1999 714 

3. - Orde van Architecten- Raad van 
beroep - Wraking van een lid - Redenen 
tot wraking - Schuldeiser van een der 
partijen - Begrip. 

Is geen schuldeiser in de zin van art. 
828, 4°, Ger.W., het lid van de raad van 
beroep van de Orde van Architecten aan 
wie een volgens algemene regels bepaalde 
vergoeding toekomt, die krachtens de wet 
door een overheid verschuldigd is om de 
werking van tuchtorganen te verzekeren. 
(Artt. 24, § 2, Architectenwet, en 828, 4 o, 
Ger.W.) 

21 mei 1999 714 

4. - Rechter wiens wraking wordt ver
zocht - Hoedanigheid. 

De magistraat die een partij beweert te 
wraken, is geen partij in de betekenis van 
artikel 838, tweede en derde lid, Gerech
telijk Wetboek. 

15juni 1999 842 

5. - Jeugdrechter - Onderzoekingen 
en voorlopige maatregelen - Uitspraak 
alvorens recht te doen. 

De beslissing waarbij de jeugd
rechtbank of de jeugdrechter in hoger 
beroep, in het kader van de gerechtelijke 
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jeugdbescherming, onderzoelringen doet ver
richten en, in voorkomend geval, voorlo
pige maatregelen van bewaring beveelt, is 
een uitspraak alvorens recht te doen, zoals 
bedoeld in art. 828, 8°, 1, Ger.W. Zodanige 
uitspraak levert geen reden tot wraking 
van de rechter op. (Art. 828, go, 1, Ger.W.) 

15juni 1999 842 

6. - Tuchtzaken- Gerechtsdearwaar
der - Arrondissementskamer - Vorde
ring tot wraking- Beoordeling door Raad 
van Beroep voor Gerechtsdearwaarders. 

Uitspraak over een vordering tot wra
king van leden van een raad van de ar
rondissementskamer van gerechtsdeur
waarders in een tuchtrechtspleging wordt 
gedaan door de Raad van Beroep voor 
Gerechtsdeurwaarders. (Artt. 531bis en 
838 Ger.W.) 

5 november 1999 1390 

7. - Akte van wraking Ondaide-
lijke feiten - Dagvaarding van de betrok
ken partijen - Gevolg. 

Wanneer het Hof kennisneemt van een 
vordering tot wraking, doet het uitspraak 
zonder andere partijen dan de verzoeker 
te dagvaarden, wanneer de akte van wra
king, bij gebrek aan precisering, gegrond 
is op feiten die zo vaag zijn, dat niet kan 
worden bepaald wie de betrokken partijen 
zijn die krachtens de wet opgeroepen moe
ten worden. (Art. 838, tweede lid, Ger.W.) 

1 december 1999 1545 

8. - Wrakingsgronden - Schriftelijk 
bewijs of begin van bewijs - Afwezigheid 
- Gevolg. 

Als de wrakende partij geen schriftelijk 
bewijs ofbegin van bewijs van de wrakings
gronden levert en de voorgelegde gege
vens geen voldoende grond opleveren om 
het bewijs door getuigen te bevelen, ver
werpt het Hof de wraking op gewone ver
klaring van de betrokken magistraat. (Art. 
839 Ger.W.) 

1 december 1999 1545 

z 
ZEGEL (MET HET ZEGEL GELIJKGE

STELDE TAKSEN) 
1. - Aanslag of invordering - Ambte

naar van Financien - ~rzoek tot inzage 
van een gerechtelijk dossier - Openbaar 
ministerie- Machtiging van de procarear
generaal- Delegatie- Draagwijdte. 

Een machtiging of opdracht tot inzage 
van een gerechtelijk dossier wordt, in de 

regel, gegeven door de procureur-generaal 
aan een ambtenaar van Financien die met 
de aanslag of de invordering van belastin
gen belast is. De procureur-generaal kan 
die macht delegeren aan de andere leden 
van het openbaar ministerie; in dat geval 
wordt dat lid van het openbaar ministerie 
vermoed de delegatie daartoe van de pro
cureur-generaal ontvangen te hebben. (Art. 
211, § 1, Wetboek van de met het Zegel 
Gelijkgestelde Taksen.) 

17juni1999 874 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING 

ALGEMEEN 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZE
KERING 

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Verzekeringsin

stelling - Rechtsvordering tegen ar
beidsongevallenverzekeraar- Indeplaats
stelling - Omvang. 

Krachtens art. 76quater, § 2, vierde lid, 
Z.I.V.-wet 1963, treedt de verzeke
ringsinstelling die aan de rechthebbende 
op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
onder de door de Koning bepaalde voor
waarden, de bij die wet bepaalde presta
ties heeft toegekend, rechtens in de plaats 
van de rechthebbende tot beloop van het 
bedrag van de verleende prestaties, voor 
het geheel van de sommen die onder meer 
krachtens de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 verschuldigd zijn en die de 
bedoelde schade geheel of gedeeltelijk ver
goeden; zo ingevolge die indeplaats
stelling alle excepties tegen de indeplaats
steller die v66r de indeplaatsstelling zijn 
ontstaan, verder tegen de in de plaats 
gestelde kunnen worden aangevoerd, zulks 
evenwel niet geldt voor de excepties die 
door de betaling die de schuldvordering 
doet overgaan, doelloos zijn geworden. (Art. 
76quater, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet 1963.) 

8 februari 1999 166 

2. - Algemeen - Verzekeringsin
stelling - Rechtsvordering tegen arbeids
ongevallenverzekeraar - Indeplaats
stelling - Prestaties - Bedrijfs
voorheffing. 

De quasi-subrogatoire vordering waar
over de ziekteverzekeraar tegen de arbeids
ongevallenverzekeraar beschikt om terug
betaling te verkrijgen van de aan de getrof
fene betaalde uitkeringen, strekt zich ook 
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uit tot de door de ziekteverzekeraar op de 
aan de getroffene uitgekeerde bedragen 
ingehouden bedrijfsvoorheffing. (Art. 76qua
ter, § 2, tweede en vierde lid, Z.I.V.-wet 
1963.) 

8 februari 1999 166 

3. - Algemeen Arbeidsongeschikt-
heid - Uitkeringen - Gedekte schade -
Omvang. 

De kraehtens de Z.I.V.-wet van 9 augus
tus 1963 verleende arbeidsongesehikt
heidsuitkeringen dekken de sehade die 
bestaat in het verlies of de vermindering 
van het vermogen om, door het verriehten 
van arbeid, inkomsten te verwerven die 
tot het levensonderhoud kunnen bijdra
gen. (Art. 56 Z.I.V.-wet 1963, thans art. 
100 gee.w. 14 juli 1994.) 

11 oktober 1999 1239 

4. - Algemeen - Verzekeringsin
stelling - Subrogatie - Rechthebbende 
- Benadeelde - Prestaties - Aansprake
lijke derde - Vergoedingen krachtens ge
meen recht - Gedekte schade. 

De verzekeringsinstelling die prestaties 
heeft verleend aan de persoon die sehade 
geleden heeft waarvoor een derde aanspra
kelijk is, treedt in de plaats van die reeht
hebbende tot beloop van het geheel van 
die prestaties; die vordering kan sleehts 
worden uitgeoefend tot beloopvan de bedra
gen die kraehtens het gemeen reeht aan 
de getroffene versehuldigd zijn ter vergoe
ding van dezelfde sehade. (Art. 70, § 2, 
derde lid, Z.I.V.-wet 1963, thans art. 136, 
§ 2, 4e lid, gec.w. 14 juli 1994.) 

11 oktober 1999 1239 

5. - Algemeen - Verzekeringsin
stelling - Subrogatie - Rechthebbende 
- Benadeelde - Prestaties - Aansprake
lijke derde- Vergoedingen krachtens gemeen 
recht- Omvang van schade naar gemeen 
recht. 

Het recht waarover de verzekeringsin
stelling kraehtens artikel 70, § 2, van de 
Z.I.V.-wet van 9 augustus 1963, tegen de 
aansprakelijke derde beschikt, is beperkt, 
enerzijds, tot het bedrag van de door de 
verzekeringsinstelling aan de benadeelde 
verleende prestaties, anderzijds, tot het 
maximumbedrag van de sehadeloosstel
ling waartoe de derde, die de sehade heeft 
veroorzaakt, jegens het slaehtoffer gehou
den is inzake vergoeding wegens het ver
lies of de vermindering van het vermogen 
om, door het verriehten van arbeid, inkom
sten te verwerven. (Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet 
1963, thans art. 136 gee.w. 14 juli 1994.) 

11 oktober 1999. 1239 

6. - Algemeen - Verzekeringsin
stelling - Subrogatie - Rechthebbende 
- Benadeelde - Aansprakelijke derde -
Overeenkomst tussen vergoedings
gerechtigde en aansprakelijkheids
verzekeraar- Tegenwerpbaarheid- Voor
waarden - Gevolg. 

De dadingsovereenkomst die tot stand 
is gekomen tussen de reehthebbende en 
de aansprakelijkheidsverzekeraar kan niet 
tegen de verzekeringsinstelling, die rech
tens in de plaats treedt van de reehtheb
bende op de toegekende prestaties van 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, wor
den aangevoerd zonder haar instemming. 
(Art. 76, § 2, vierde lid en vijfde lid, 
Z.I.V.-wet 1963, thans art. 136, § 2, vierde 
en vijfde lid, gee. wet. 14 juli 1994.) 

11 oktober 1999 1243 

7. - Algemeen- Geneeskundige ver
zorging en uitkeringsverzekering - Ver
zekeringsinstelling- Subrogatie- Omvang 
- Door een derde verschuldigde vergoe
dingen - Gemeen recht - Algemeen. 

De verzekeringsinstelling die aan de 
reehthebbende op de ziekte- en invalidi
teitsverzekering bepaalde prestaties heeft 
toegekend, treedt rechtens in de plaats 
van de reehthebbende tot beloop van het 
bedrag van de verleende prestaties, voor 
het geheel van de sommen die onder meer 
kraehtens het gemeen reeht versehuldigd 
zijn en die dezelfde sehade geheel of gedeel
telijk vergoeden. (Art. 76quater, § 2, vierde 
lid, Z.I.V.-wet 1963, thans art. 136, § 2, 
vierde lid, gee. wet 14 juli 1994.) 

11 oktober 1999 1247 

8. - Algemeen - Geneeskundige ver
zorging en uitkeringsverzekering - Ver
zekeringsinstelling - Wettelijke uitkerin
gen - Toekenningsvoorwaarden - Z.I. V
criteria - Subrogatie - Voorwaarden -
Omvang - Beperking - Door een derde 
verschuldigde vergoedingen- Gemeen recht. 

De voorwaarden tot toekenning van de 
door de verzekeringsinstelling verleende 
prestaties waarvoor de verzekeringsin
stelling over het wettelijk subrogatiereeht 
beschikt, evenals het bedrag van deze 
prestaties, worden geregeld door de wet- . 
geving inzake de verpliehte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering; het bedrag van 
de vordering van de verzekeringsinsteling 
kan niet hoger zijn dan het geheel van de 
sommen die kraehtens het gemeen recht 
versehuldigd zijn; de bedoelde vergoedin
gen moeten dezelfde sehade geheel of gedeel
telijk vergoeden. (Art. 76quater, § 2, vierde 
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lid, Z.I.V.-wet 1963, thans art. 136, § 2, 
vierde lid, gee. wet 14 juli 1994.) 

11 oktober 1999 124 7 

9. - Algemeen - Geneeskundige ver
zorging en uitkeringsverzekering - ver
zekeringsinstelling - Staat van arbeids
ongeschiktheid - Beslissing - Subroga
tie - Rechtsvordering tegen de aansprake
lijke derde - Schadeloosstelling -
Arbeidsongeschiktheid - Beoordelings
criteria - Bindende Z.I. V.-beslissing -
Gevolg. 

De beslissing van de ziekteverzekeraar 
die de staat van arbeidsongeschiktheid of 
invaliditeit vaststelt, kan niet worden bekri
tiseerd voor de rechter die uitspraak doet 
over de rechtsvordering van de indeplaats
gestelde verzekeraar tegen de voor het 
ongeval aansprakelijke derde. (Art. 
76quater, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet 1963, 
thans 136, § 2, vierde lid, gee. wet 14 juli 
1994.) 

11 oktober 1999 124 7 

10. - Algemeen- Verjaring-Gemeen
rechtelijke bepalingen- Toepasselijkheid. 

De Z.I.V.-wet voert een verjaringsstelsel 
in, waarop, behoudens uitdrukkelijke afwij
king, de gemeenrechtelijke bepalingen toe
passelijk zijn. (Art. 106 Z.I.V.-wet 1963, 
thans art. 174 Z.I.V.-wet 1994.) 

15 november 1999 1438 

11. - Algemeen - Prestaties - Toe
kenningsvoorwaarden - Gemeen recht -
Andere wetgeving - Schadeloosstelling -
Rechthebbende - Recht - Grenzen. 

Indien voor de schade krachtens het 
gemeen recht of krachtens een andere 
wetgeving werkelijk schadeloosstelling is 
verleend, heeft de rechthebbende .geen recht 
meer op de prestaties van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering voor zover hem, 
rekening houdend met hun waarde, scha
deloosstelling is toegekend. (Art. 76qua
ter, § 2, Z.I.V.-wet.) 

6 december 1999 1570 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS
VERZEKERING 

12. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
- "Verzekeringsinstelling - Terugvorde
ring van werknemer- Volledig bedrag -
Voorwaarden. 

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit
betaald aan de werknemer zijn niet ver
schuldigd en kunnen volledig van de werk
nemer worden teruggevorderd als hij zijn 

verzekeringsinstelling niet inlicht inzon
derheid over elke ingestelde procedure ter 
verkrijgingvan een voordeel. (Art. 57,§ 1, 
3°, en 2, eerste lid, Z.I.V.-wet 1963 en art. 
240bis K.B. 4 nov. 1963.) 

25 januari 1999 79 

13. - Arbeidsongeschiktheidsverzeke
ring - "Verjaring - Aanvang - Vor
dering tot betaling van prestaties -
Cumulatieverbod - Uitsluiting -
Gevolg. 

De verjaringstermijn ten aanzien van 
de vordering tot het verkrijgen van pres
taties van de verzekeringsinstelling 
begint te lopen op het ogenblik waarop het 
cumulatieverbod is uitgesloten. (Art. 106 
Z.I.V.-wet 1963, thans art. 174, eerste lid, 
1°, Z.I.V.-wet 1994; art. 2257 B.W.; art. 
76quater, § 2, thans art. 136, § 2, Z.I.V.
wet 1994.) 

15 november 1999 1438 

14. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
- Arbeidsongeval - Rechtspleging- Ar
beidsongeschiktheid - Graad - Wijzi
ging - Arbeidsongevallenverzekeraar -
Verplichting - Verzekeringsinstelling -
Draagwijdte. 

Uit de omstandigheid dat de arbeids
ongevallenverzekeraar die, nadat hij de 
verzekeringsinstelling, waarbij de getrof
fene overeenkomstig de wetgeving op de 
verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering is aangesloten, op de hoogte 
heeft gebracht van zijn twijfel ofhet onge
val wel onder toepassing van de Arbeids
ongevallenwet valt, de gevolgen van het 
ongeval ten laste wil nemen tot op een 
welbepaalde datum en daarbij betwist dat 
er een verband bestaat tussen het ongeval 
en de arbeidsongeschiktheid van de getrof
fene na die datum, kan niet worden afge
leid dat op die datum een wijziging is 
opgetreden in de graad van arbeidsonge
schiktheid in de zin van artikel 63, § 2, 
vierde lid, Arbeidsongevallenwet. (Art. 63, 
§ 2, vierde lid, Arbeidsongevallenwet.) 

22 november 1999 1468 

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 
15. - Ziektekostenverzekering 

Zelfstandigen - Uitbreiding - Terugbe
taling van geneesmiddelen - Verblijf in 
inrichting - Begrip. 

Met verblijf, in de zin van de uitbrei
ding van de tussenkomst der verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste 
van de zelfstandigen tot enerzijds de opne
ming in een ziekenhuis ter observatie en 
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behandeling en anderzijds de tijdens een 
verblijf in deze inrichting afgeleverde genees
middelen, wordt bedoeld een hospitalisa
tie die noodzakelijk is omdat het niet 
mogelijk is op ambulante wijze de vereiste 
behandeling door te voeren of de gepaste 
diagnose te stellen. (Art. 1, tweede lid, 3° 
en 4°, K.B. 30 juli 1964.) 

14 juni 1999 816 

16. - Ziektekostenverzekering - Zelf
standigen- Uitbreiding- Terugbetaling 
van geneesmiddelen - Verblijf in inrich
ting - Draagwijdte. 

Om te oordelen of er al dan niet een 
verblijf is, in de zin van art. 1, tweede lid, 
3° en 4 o, K.B. 30 juli 1964, is onverschillig 

of in bepaalde omstandigheden krachtens 
een nationale overeenkomst tussen de 
verpleeginrichtingen en de verzekerings
instellingen aldan niet een forfaitair bedrag 
in rekening wordt gebracht voor het ver
blijf; inzonderheid houdt de omstandig
heid dat daghospitalisatie forfaitair onder 
bepaalde voorwaarden in rekening kan 
worden gebracht, geen verband met het 
begrip verblijf waarbij geneesmiddelen in 
rekening kunnen worden gebracht. (Art. 
1, tweede lid, 3° en 4°, K.B. 30 juli 1964; 
art. 4, § 1, nationale overeenkomst tussen 
verpleeginrichtingen en de verzekerings
instellingen.) 

14juni 1999 816 







NOTEN EN CONCLUSIES 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

De noten en conclusies van bet openbaar ministerie verschenen vanaf 1961 tot en met 
1970 zijn opgenomen in de tienjarige inboudsopgave van de Arresten van het Hof 
van Cassatie, alsmede in "Bulletin des arrets de Ia Cour de Cassation" en in "Pasi
crisie beige" (eerste dee] van 1970). 

De noten en conclusies van bet openbaar ministerie vanaf 1971 tot en met 1978 
en de jaargangen 1978-79 tot en met 1990-91 zijn opgenomen in hoek
dee! V (Register) van de Arresten van bet Hof van Cassatie 1990-91. 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST 

Herstelplicht - Staat - Schadever
wekkende fout van een rechter of een amb
tenaar van het O.M. waarvoor de Staat 
aansprakelijk is Wettelijke on
mogelijkheid om een magistraat per
soonlijk aansprakelijk te stellen - Geen 
aantasting van de onafhankelijkheid van de 
Rechterlijke Macht en van de magistra
ten ervan. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas., 
1992, nr. 215. 

Herstelplicht - Staat en overheid - Be
grip. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas., 
1992, nr. 215. 

Herstelplicht- Staat.- Schade ten ge
volge van een fout van de Staat of van zijn 
organen in de openbare dienst van de 
rechtsbedeling - Begrip - Aanspra
kelijkheid niet noodzakelijk uitgesloten door 
de regels inzake verhaal op de rechter -
Omstandigheden waarin die aan
sprakelijkheid niet is uitgesloten - Voor
waarden voor die aansprakelijk
heidsverklaring. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas., 
1992, nr. 215. 

Herstelplicht - Staat en overheid -
Schadeverwekkende fout van een orgaan
Voorwaarden voor de aansprakelijkheid van 
de Staat. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas., 
1992, nr. 215. 

Oorzaak- Overmacht - Aansprake
lijkheid van de concessionaris van een mijn 
- Daad van een derde - lngrijpen. 

Noot, J.F.L., Cass., 25 mei 1992,A.R. nrs. 
9173,9245 en 9350,A.C., 1991-92, nr. 
500. 

Herstelplicht - Medeaansprakelijk
heid van getroffene - Ernst van de res
pectieve fouten - Criteria - Omvang van 
de te voorziene schade. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 1992, 
A.R. nr. 9367, Bull. en Pas., 1992, nr. 
655. 

Daad - Misdrijf- Slagen en verwon
dingen, doden - Onopzettelijk toebren
gen van verwondingen en onopzettelijk do
den- Vergoedingsvordering- Verjaring 
- Termijn - Aanvang. 

Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr. 
9627, A. C., 1994, nr. 16. 

Herstelplicht - Meester, aangestelde -
Aangestelde - Onrechtmatige daad -
Misbruik van zijn bediening - Fout van de 
benadeelde- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 11 
maart 1994, A.R. nr. 8150, A. C., 1994, 
nr. 116. 

Daad- Fout- Wets- ofverordenings
bepaling - Materiele overtreding - Be
grip - Sociale zekerheid- Werknemers -
Bijdragen - Betaling - Niet-betaling. 
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
okt. 1994, A.R. nr. C.93.0243.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 412. 

Daad- Fout- Wets- ofverordenings
bepaling - Materiele overtreding. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
okt. 1994, A.R. nr. C.93.0243.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 412. 

Herstelplicht - Gebouwen - Instor
ting - Gebrek in de bouw - Aansprake
lijkheid van de eigenaar - Gebouw in op
richting- Nog niet opgeleverd gebouw
Eigenaar. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 
juni 1995, A.R. nr. C.93.0319.N, A.C., 
1995, nr. 305. 

Bijzondere aansprakelijkheid- Buren
hinder - Eigendomsrecht - Verbroken 
evenwicht - Compensatie - Volledig ver
bod van een niet foutief feit. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 14 
dec. 1995, A.R. nr. C.93.0354.N, A. C., 
1995, nr. 550. 

Schade - Materiele schade, elementen 
en grootte - Vernield voertuig - Belas
ting over de toegevoegde waarde- Bena
deelde niet B.T.W.-plichtig. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 28 mei 
1996, A.R. nr. P.95.009.N, A. C., 1996, 
nr. 192. 

Algemeen- Drukpers - Persvrijheid,
Getrapte aansprakelijkheid - Draagwijdte 
- Toepassingsbebied. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 31 
mei 1996, A.R. nr. C.95.0377 .F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 202. 

Schade - Materiele schade, elementen 
en grootte - Arbeidsongeval - Vergoe
ding door arbeidsongevallenverzekeraar -
Saldo verschuldigd door aansprakelijke -
Fiscale en sociale lasten. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 juni 
1996, A.R. nr. P.95.0079.F, A. C., 1996, 
nr. 230. 

Herstelplicht- Algemeen- Aanspra
kelijkheid voor andermans daden - Voor
waarden. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 19 juni 
1997, A.R. nrs. C.96.0254.F en 
C.96.0258.F, Bull. en Pas., 1997, nr. 
284. 

Herstelplicht - Algemeen - Vordering 
tot herstel van schade - Rechtmatig be
lang - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 april 
1998, A.R. nr. C.94.0438.N, A. C., 1998, 
nr. 188. 

Schade - Begrip. Vormen - Begrip -
Verlies van een kans - Totstandkoming 
van een risico - Onderscheid. 

Noot, E.L., Cass., 19 juni 1998, A.R. nrs. 
C.97.0142.F en C.97.0152.F,A.C., 1998, 
nr. 324. 

Oorzaak - Begrip. Beoordeling door de 
rechter - Oorzakelijk verband - Ver
band tussen fout en schade - Schade die 
bestaat in een verlies van een kans -
Schade ten gevolge van de totstandko
ming van een risico - Onderscheid. 

Noot, E.L., Cass., 19 juni 1998, A.R. nrs. 
C.97.0142.F en C.97.0152.F,AC., 1998, 
nr. 324. 

Herstelplicht- Staat. Overheid- Di
recteur van de belastingen - Rechtspre
kende functie - Fout - Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 
1998, A.R. nr. C.97.0236.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 343. 

Daad - Fout - Rechtsprekende beslis
sing - Rechtsnorm op de feiten van de 
zaak toegepast - Dwaling in de uitleg
ging of de toepassing- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 
1998, A.R. nr. C.97.0236.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 343. 

Daad- Fout - Rechtsprekende beslis
sing - Rechtsnorm waarbij men ertoe ver
plicht wordt iets niet te doen of op een be
paalde marrier wel iets te doen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 
1998, A.R. nr. C.97.0236.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 343. 

Daad - Fout - Directeur van de belas
tingen - Rechtsprekende functie - Fout 
waarvoor de Staat aansprakelijk wordt ge
steld - Begrip. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 
1998, A.R. nr. C.97.0236.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 343. 

Algemeen - Daad - Fout - Gemeente 
- College van burgemeester en schepe
nen - Beraadslagend orgaan - Eenstem
migheid - Persoonlijke daad - Redenen 
van vonnissen en arresten - Tegenstrij
dige redenen. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 3 
maart 1999, A.R. P.97.1384.F, A. C., 
1999, nr. 124. 
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AFSTAMMING 

Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud) - Toet
sing aan art. 14 Jo 8.1 E.V.R.M. 

Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei 
1992, A.R. nr. 6583, A. C., 1991-92, nr. 
484. 

Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud) - Toet
sing aan artt. 6 en 6bis Gw. 

Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 15 mei 
1992,A.R. nr. 6583,AC., 1991-92, nr. 
484. 

Erkenning van vaderschap - Minder
jarige van minder dan 15 jaar- Verte
genwoordiging in rechte. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 april 
1993, A.R. nr. 9550, Bull. en Pas., 
1993, nr. 207. 

Erkenning van vaderschap - Niet be
twist vaderschap - Belang van het kind
Bevoegdheid van de rechter - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 april 
1993, A.R. nr. 9550, Bull. en Pas., 
1993, nr. 207. 

AMBTENAAR 

Aller lei - Ambtenaar van Financien -
Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dos
sier- Openbaar ministerie- Machti
ging van de procureur-generaal - Dele
gatie - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
17 juni 1999, A.R. C.97.0223.N, A. C., 
1999, nr. 369. 

Aller lei - Ambtenaar van Financien -
Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dos
sier - Machtiging van de procureur
generaal - Vervanging van de procureur
generaal - Vereisten. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
17 juni 1999, A.R. C.97.0300.N, A. C., 
1999, nr. 370. 

APOTHEKER 

Functie - Activiteit - Aard. 
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 7 mei 

1999, A.R. D.98.0013.N, A. C., 1999, nr. 
270. 

Orde van Apothekers - Begrip. 
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 7 mei 

1999, A.R. D.98.0013.N, A. C., 1999, nr. 
270. 

Orde van Apothekers - Opdracht -
Doel - Gevolg - Mededingingswet. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 7 mei 
1999, A.R. D.98.0013.N, A. C., 1999, nr. 
270. 

Orde van Apothekers - Organen - Be
sluiten - Raad van beroep - Beslissing -
Aard - Gevolg - Mededingingswet. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 7 mei 
1999, A.R. D.98.0013.N, A. C., 1999, nr. 
270. 

ARBEID 
Gezondheid en veiligheid - Diensthoofd 

veiligheid- Verwijdering uit de functie
Ontslag. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 5 okt. 
1992, A.R. nr. 7917,AC., 1991-92, nr. 
648. 

Aller lei- Gelijke behandeling- Werk
nemers -Mannen en vrouwen- Discri
minatie - Bepaling- Nietigheid- Om
vang. 

Noot, J.F.L., Cass., 17 jan. 1994, A.R. nr. 
9575, A. C., 1994, nr. 23. 

ARBEIDSONGEVAL 
Aansprakelijkheid- Samenlopende fou

ten - Gedeeltelijke aansprakelijkheid van 
een derde - Rechtsvordering van de 
arbeidsongevallenverzekeraar - Inde
plaatsstelling - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 10 jan. 
1992, A.R. nr. 7535, A. C., 1991-92, nr. 
235. 

Rechtspleging- Verjaring- Fonds voor 
Arbeidsongevallen - Terugvordering van 
onverschuldigde vergoedingen - Schor
sing en stuiting. 

Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17 
feb. 1992, A.R. nr. 7671, A. C., 1991-
92, nr. 317. 

Rechtspleging- Verjaring- Fonds voor 
Arbeidsongevallen - Terugvordering van 
onverschuldigde vergoedingen- Wijzi
ging van de graad van arbeidson
geschiktheid. 

Conclusie proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17 
feb. 1992, A.R. nr. 7671, AC., 1991-
92, nr. 317. 

Weg naar en van het werk- Gelijkge
stelde trajecten - Begrip. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13 
april1992, A.R. nr. 7791,AC., 1991-
92, nr. 433. 

Weg naar en van het werk- Gelijkge
stelde trajecten - Inning van het loon. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13 
april 1992, A.R. nr. 7791, A. C., 1991-
92, nr. 433. 
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Weg naar en van het werk- Normaal 
traject - Omweg. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13 
april1992, A.R. nr. 7791, AC., 1991-
92, nr. 433. 

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid -
Gedekte schade. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 mei 
1992,A.R. nr. 7812,AC., 1991-92, nr. 
488. 

Schade - Beslissing vail het strafge
recht - Beslissing van het arbeidsgerecht 
- Gezag van het strafrechtelijk gewijsde 
t.a.v. de burgerlijke rechter. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 12 
okt. 1992, A.R. nr. 9417, Bull. en Pas., 
1992, nr. 662. 

Weg naar en van het werk- Gelijkge
stelde trajecten - Verblijf buitenshuis -
Traject naar en van de plaats waar de 
werknemer ontspanning neemt. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 jan. 
1993,A.R. nr. 8119,A.C., 1993, nr. 31. 

Begrip - Ongeval tijdens de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst- Werkne
mer die onder het gezag van de werkge
ver staat - Gezagsverhouding - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
feb. 1993, A.R. nr. 9578, Bull. en Pas., 
1993, nr. 109. 

Weg naar en van het werk (begrip, be
staan, bewijs)- Begrip- Normaal tra-. 
ject - Onderbreking - Duur - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 17 
jan. 1994, A.R. nr. S.93.0059.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 24. 

Weg naar en van het werk (begrip, be
staan, bewijs)- Begrip- Normaal tra
ject- Onderbreking- Reden- Wet
tige reden - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 17 
jan. 1994, A.R. nr. S.93.0059.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 24. 

Weg naar en van het werk (begrip, be
staan, bewijs)- Begrip- Normaal tra
ject - Onderbreking- Duur- Belang
rijkheid- Weinig belangrijke duur
Begrip. 

Noot, J.F.L., Cass., 13 nov. 1995, A.R. nr. 
S.94.0107.F, A. C., 1995, nr. 490. 

Vergoeding -Aller lei - Vergoeding be
taald door arbeidsongevallenverzekeraar -
Saldo verschuldigd door aansprakelijke -
Fiscale en sociale lasten. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 juni 
1996, A.R. nr. P.95.0079.F, A. C., 1996, 
nr. 230. 

Weg naar en van het werk (begrip, be
staan, bewijs) - Bestaan- Werkplaats -
Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 9 
juni 1997, A.R. nr. S.96.0182.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 266. 

Weg naar en van het werk (begrip, be
staan, bewijs)- Begrip- Normaal tra
ject - Onderbreking - Ongeval tijdens de 
onderbreking. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 
nov. 1999,A.R. S.98.0047.F,AC., 1999, 
nr. 591. 

Rechtspleging- Aller lei - Arbeidson
geschiktheid - Graad - Wijziging -
Arbeidsongevallenverzekeraar - Verplich
ting - Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
- Ziekteverzekeraar - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
nov. 1999, A.R. S.98.0045.F, A. C., 1999, 
nr. 620. 

ARBEIDSOVEREENKOMST 
Allerlei- Nietig beding- Art. 25 Ar

beidsovereenkomstenwet- Draagwijdte. 
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 14 okt. 

1991, A.R. nr. 7537, AC., 1991-92, nr. 
84. 

Einde - Opzeggingsvergoeding- Ont
slag om dringende reden - Partij die ant
slag geeft. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 16 
maart 1992,A.R. nr. 7694,A.C., 1991-
92, nr. 372. 

Einde - Opzegging - Termijn - Be
diende - Zelfde werkgever - Begrip. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 mei 
1992, A.R. nr. 7816, A. C., 1991-92, nr. 
489. 

Einde -Aller lei - Concurrentiebeding 
- Niet-naleving door de werknemer- Ver
plichting tot betaling van een gelijkwaar
dig bedrag. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 1 juni 
1992, A.R. nr. 7827, A. C., 1991-92, nr. 
513. 

Einde -Aller lei - Concurrentiebeding 
- Geldigheid- Betaling door de werkge
ver van de compensatoire vergoeding. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 1 juni 
1992, A.R. nr. 7827, A. C., 1991-92, nr. 
513. 
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Begrip - Gesubsidieerde universitaire 
instelling- Personeel bedoeld in art. 41 
wet 27 juli 1971-Aard van de dienstbe
trekking. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 nov. 
1992, A.R. nr. 8055, A. C., 1991-92, nr. 
761. 

Bestaansvereisten - Gezagsverhou
ding - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
feb. 1993, A.R. nr. 9578, Bull. en Pas., 
1993, nr. 109. 

Einde - Eenzijdige wijziging - Ar
beidstijd - Onrechtmatige beeindiging. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
mei 1993, A.R. nr. 8342,A.C., 1993, nr. 
240. 

Einde -Andere wijzen van beeindi
ging - Eenzijdige wijziging van essen
tiele bestanddelen van de arbeidsover
eenkomst - Kennisgeving van de 
beeindiging door de tegenpartij - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 7 juni 
1993, A.R. nr. 8351,A.C., 1993, nr. 272. 

Allerlei- Gelijke behandeling- Werk
nemers - Mannen en vrouwen - Discri
minatie - Bepaling- Nietigheid - Om
vang. 

Noot, J.F.L., Cass., 17 jan. 1994, A.R. nr. 
9575, A. C., 1994, nr. 23. 

Algemeen - Handelsvertegenwoordi
ger - Vermoedens - Wettelijk vermoe
den - Handelsvertegenwoordiger tewerk
gesteld als werknemer - Zelfstandig 
vertegenwoordiger- Activiteiten- Cu
mulatie- Verschillende ondernemingen
Zelfde economische sector. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 
maart 1994, A.R. nr. S.93.0097.F, A. C., 
1994, nr. 119. 

Begrip, bestaansvereisten, vorm - Be
grip en bestaansvereisten - Handelsver
tegenwoordiger- Vermoedens - Wette
lijk vermoeden -Arbeidsovereenkomst van 
een handelsvertegenwoordiger - Niet
bestaan - Bewijs - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 
maart 1994, A.R. nr. S.93.0097.F,AC., 
1994, nr. 119. -

Einde - Opzeggingsvergoeding - Op
zegging- Keuze - Modaliteiten- Werk
gever - Beeindiging - Overeenkomst -
Onbepaalde tijd- Uitvoering- Schor
sing - Werkman - Arbeidsongeschikt
heid - Gedurende meer dan zes maan
den. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 
mei 1~97, A.R. nr. S.96.0123.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 238. 

Einde - Opzegging - Opzeggings
vergoeding- Keuze - Modaliteiten -
Werkgever - Beeindiging - Overeen
komst - Onbepaalde tijd - Uitvoering
Schorsing - Werkman - Arbeidsonge
schiktheid - Gedurende meer dan zes 
maanden. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 
mei 1997, A.R. nr. S.96.0123.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 238. 

Schorsing van de overeenkomst- Werk
man - Arbeidsongeschiktheid- Gedu
rende meer dan zes maanden - Werkge
ver - Beeindiging - Opzeggings
vergoeding - Opzegging - Keuze -
Modaliteiten - Overeenkomst - Onbe
paalde tijd. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 
mei 1997, A.R. nr. S.96.0123.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 238. 

Einde - Ontslag om dringende reden
Begrip - Werknemer - Zwaarwichtig feit 
- Zware fout - Professionele samenwer
king - Tijdelijke voortzetting - Werkge
ver - Voorstel - Werknemer - Weige
ring - Nieuw verhoor - Resultaat -
Werkgever - Invloed - Dringende re
den. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 
nov. 1999, A.R. S.98.0061.F, A. C., 1999, 
nr. 593. 

ARBITRAGE 

Faillissement - Overeenkomst tot ar
bitrage - Curator - Tegenstelbaar ka
rakter - Voorwaarden. 

Noot, J.S., Cass., 8 mei 1998, A.R. nr. 
C.96.0400.F, A. C., 1998, nr. 229. 

Buitenlandse scheidsrechterlijke uit
spraak - Erkenning en tenuitvoerleg
ging - Bindend karakter - Verdrag van 
New York van 10 juni 1954. 

Concl. adv.-gen. met opdracht HENKES, 
Cass., 5 juni 1998, A.R. nr. C.97.0179.F, 
Bull. en Pas., 1998, nr. 289. 

ARBITRAGER OF 

Prejudiciele vraag - Verplichting voor 
het Hofvan Cassatie - Niet ontvankelijk
heid en onpartijdigheid - Wraking. 

Noot, M.D.S., Cass., 31 mei 1994,A.R. nr. 
P.93.0458.N, A. C., 1994, nr. 273. 
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Prejudiciele vraag - Verplichting voor 
het Hofvan Cassatie- Grenzen- Eind
beslissing - Cassatieberoep - Niet-
ontvankelijkheid Gelijkheid 
Discriminatieverbod. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 5 nov. 
1996,A.R. nr. P.95.1428.N,AC., 1996, 
nr. 417. 

Cassatiemiddel - Prejudicieel geschil 
- Arbitragehof- Vroeger arrest- Vraag 
met hetzelfde onderwerp - Hof van Cas
satie - Verplichting. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 
maart 1999, A.R. S.97.0056.F, A. C., 
1999, nr. 186. 

Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99)- Arti
kel 10 - Artikel 11 - Wet - Ongrond
wettigheid - Arbitragehof- Arrest -
Gevolgen - Rechtbanken. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 
maart 1999, A.R. S.97.0056.F, A. C., 
1999, nr. 186. 

Prejudicieel geschil - Hof van Cassa
tie - Verplichting - Grenzen - Artikel 
103 Gw. (1994). 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 1 dec. 
1999, A.R. P.98.1626.F, P.99.0014.F, 
P.99.0024.F, P.99.0025.F en P.99.0046.F, 
A. C., 1999, nrs. 639, 640, 641, 642, 643. 

ARTS 

Beroepsorden - Orde van Geneeshe
ren - Provinciale raad - Tuchtzaak -
Magistraat-assessor - Onafuankelijk
heid en onpartijdigheid - Wraking. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec 
1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550. 

Beroepsorden - Orde van Geneeshe
ren - Provinciale raad - Tuchtzaak -
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
de rechter - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 24 dec. 
1993, A.R. nr. 8110, A C., 1993, nr. 550. 

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. 
SPAARWEZEN 

Kredietverrichtingen - Documentair 
krediet - Onherroepelijk krediet - Uit
voerend beslag onder derden door de op
drachtgever. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO
YEN, Cass., 23 juni 1994, A.R. nr. 
C.93.0105.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
328. 

BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE 
Strafbepalingen - Belastingverhoging bij 

het niet of niet tijdig voldoen van de be
lasting - Aard van die administratieve 
geldboete - Toepasselijkheid van art. 6 
E.V.R.M. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 27 sept. 
1991, A.R. nr. 7448, A. C., 1991-92, nr. 
53. 

Vernield voertuig - Omvang van de 
schade- Vervangingswaarde- Bena
deelde niet B.T.W.-plichtig. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 28 mei 
1996, A.R. nr. P.95.0909.N, A. C., 1996, 
nr. 192. 

Inbreuken op de BTW-wetgeving -
Administratieve sancties met repressiefka
rakter- Wettelijkheid van de sanctie -
Eerder uitgesproken strafsanctie - Be
voegdheid van de rechter. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 5 feb. 
1999, A.R. C.97.0441.N, A. C., 1999, nr. 
67. 

Inbreuken op de BTW-wetgeving
Door het bestuur opgelegde sanctie - Be
voegdheid van de rechter. 

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 5 feb. 
1999,A.R. C.97.0441.N,A.C., 1999, nr. 
67. 

Fiscale misdrijven - Administratieve 
sancties- Strafrechtelijke sancties- Non 
his in idem - Begrip. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 5 feb. 
1999, A.R. C.97.0441.N, A. C., 1999,-nr. 
67. 

Fiscale misdrijven - Administratieve 
sancties- Strafrechtelijke sancties- Non 
his in idem - Begrip. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 5 feb. 
1999,A.R. C.98.0398.N,A.C., 1999, nr. 
68. 

Inbreuken op de BTW-wetgeving -Ad
ministratieve sancties met repressief ka
rakter - Wettelijkheid van de sanctie -
Eerder uitgesproken strafsanctie - Be
voegdheid van de rechter. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 5 feb. 
1999,A.R. C.98.0398.N,AC., 1999, nr. 
68. 

Aanslag of invordering - Ambtenaar 
van Financiiin - Verzoek tot inzage van 
een gerechtelijk dossier - Machtiging van 
de procureur-generaal- Vervanging van 
de procureur-generaal - Vereisten. 
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Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 17 
juni 1999, A.R. C.97.0300.N, A.C., 
1999, nr. 370. 

BEROEPSVERENIGINGEN 
Orde van Apothekers - Begrip. 
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 7 mei 

1999, A.R. D.98.0013.N, A. C., 1999, 
nr. 270. 

BEROEPSZIEKTE 

Basisloon- Vaststelling- Arbeidson
geschiktheid ontstaan na het verlaten van 
de beroepencategorie. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 16 
sept. 1991, A.R. nr. 7513, A. C., 1991-
92, nr. 30. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ 
Internering- Internering door rech

ters die uitspraak deden over voorlopige 
hechtenis - Wettigheid. 

Noot, M.D.S., Cass., 26 april 1994, A.R. 
nr. P.94.0358.N, A. C., 1994, nr. 201 

BE SLAG 
lnkomstenbelastingen - Rechten en 

voorrechten van de Schatkist - Vennoot
schap - Handelsvennootschappen - Ver
effening - Beslag onder derden - Artt. 
325 en 326, eerste lid, W.I.B. - Gevol
gen. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044, 
Bull. en Pas., 1992, nr. 268. 

Uitvoerend beslag op onroerend goed -
Beslissing van de beslagrechter - Hoger 
beroep - Zwarigheid omtrent de tenuit
voerlegging - Begrip. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 1992, 
A.R. nr. 9415, Bull. en Pas., 1992, nr. 
657. 

Bewarend beslag- Zeevordering- Zee
schip - Zeeschuld - Schuldenaar -An
dere persoon dan de eigenaar. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HoORE, Cass., 1 
okt. 1993,A.R. nr. 8050,A.C., 1993, nr. 
391. 

Algemeen - Inkomstenbelastingen -
Bezwaar - Beslag door de Staat - Gren
zen en gevolgen. 

Concl. proc.-gen. VELD, Cass., 28 okt. 
1993, A.R. nr. 9555 (volt. terechtz.), 
Bull. en Pas., 1993, nr. 433. 

Gedwongen tenuitvoerlegging- Docu
mentair krediet - Onherroepelijk kre
diet - Uitvoerend beslag onder derden 
door de opdrachtgever. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 23 juni 1994, A.R. nr. 
C.93.0105.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
328. 

Algemeen - Strafzaken - Opsporings
onderzoek- Beslag en verzegeling van za
ken - Kart geding- Bevoegdheid van de 
rechter - Feitelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 nov. 
1995, A.R. nr. C.94.0366.N, A. C., 1995, 
nr. 470. 

Algemeen - Niet voor beslag vatbaar -
Rustpensioen en uitkering tot levenson
derhoud - Samenvoeging - Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass, 19 juni 
1977, A.R. nr. C.96.0238.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 283. 

Bewarend beslag- Voorwaarden - Ze
kere, vaststaande en opeisbare schuldvor
dering- Begrip - Gerechtelijke verde
ling - N otariele staat van vereffening -
Geen homologatie - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass, 5 sept. 1997, 
A.R. nr. C.96.0327.F, Bull. en Pas., 
1997, nr. 336. 

Algemeen - Strafzaken - Strafvorde
ring - In beslag genomen zaak - Terug
gave - Openbaar ministerie - Beslis
sing - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Hoger beroep - Ontvankelijkheid. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 
okt. 1999, A.R. P.99.0842.F, A. C., 1999, 
nr. 510. 

Algemeen - Strafzaken - Strafvorde
ring- In beslag genomen zaak- Terug
gave - Openbaar ministerie - Beslis
sing - Cassatieberoep - Ontvankelijk
heid. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 
okt. 1999,A.R. P.99.0842.F,A.C., 1999, 
nr. 510. 

BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN 

Algemene begrippen - Strafzaken -
Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrij
heidstelling- Naar het hofvan assisen 
verwezen beschuldigde - Kennisgeving 
van het verwijzingsarrest - Begrip. 

Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. nr. 
7285, A. C., 1991-92, nr. 816. 
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Algemeen - Strafzaken - Bevel tot 
aanhouding - Betekening -Datum -
Verschrijving. 

Noot, G.B., Cass., 26 maart 1996, A.R. nr. 
P.96.0359.N, A. C., 1996, nr. 104. 

Gerechtsbrief- Inkomstenbelastingen 
- Voorziening in cassatie - Termijn -
Begin - Bestreden arrest - Kennisge
ving - Datum. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 
feb. 1998, A.R. nr. F.96.0127.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 103. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

Strafzaken- Bevoegdheid- Voorlo
pige hechtenis - Verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling - N aar het hof van as
sisen verwezen beschuldigde. 

Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. nr. 
7285, A. C., 1991-92, nr. 816. 

Burgerlijke zaken- Bevoegdheid- Al
gemeen- Rechter in kort geding- Straf
zaken - Opsporingsonderzoek. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 nov. 
1995,A.R. nr. C.94.0366.N,A.C., 1995, 
nr. 470. 

BEWIJS 

Strafzaken - Algemeen - Regelmatig
heid - Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 4 jan. 
1994, A.R. nr. 6388, A. C., 1994, nr. 1. 

Strafzaken - Algemeen - Onregelma
tig verkregen bewijs - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 4 jan. 
1994, A.R. nr. 6388, A. C., 1994, nr. 1 

Strafzaken- Bewijsvoering -Alcohol
intoxicatie - Bloedproef- Wijze van uit
voering -Analyse - Uitslag - Kennis
geving - Tweede analyse - Termijnen -
Doel- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 26 
jan. 1994, voltallige zitting, A.R. nr. 
P.93.0988.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 51. 

Strafzaken- Bewijsvoering- Telefoon
tap in het buitenland - Bekendmaking 
van een misdrijf- Onwettigheid begaan 
door de aangever - Rechtmatig verkre
gen bewijs- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 30 mei 
1995, A.R. nr. P.93.0946.N, A. C., 1995, 
nr. 267. 

BLOEDPROEF 

Wijze van uitvoering- Analyse- Uit
slag- Kennisgeving- Tweede analyse -
Termijnen - Doel - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 26 
jan. 1994, voltallige zitting, A.R. nr. 
P.93.0988.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 51. 

BOSSEN 

Boswetboek - Bosdecreet 13 jtmi 1990 
- Misdrijven- Verjaringstermijn- Stui
ting. 

Noot, M.D.S., Cass., 23 feb. 1993, A.R. nr. 
6076, A. C., 1993, nr. 112. 

BURGERLIJKE RECHTEN. POLI
TIEKE RECHTEN 

Geschillen over burgerlijke rechten -
Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht -
Art. 92 Gw. - Draagwijdte. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas., 
1992, nr. 215. 

Geschil over burgerlijke rechten - Be
voedheid van de Rechterlijke Macht -
Grondwet (1831) -Artikel92- Draag
wijdte. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996, 
nr. 137. 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

Grondslag -Misdrijf- Slagen, verwon
dingen, doden - Onopzettelijk toebren
gen van verwondingen en onopzettelijk do
den- Verjaring- Termijn- Aanvang. 

Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr. 
9627, A. C., 1994, nr. 16. 

Burgerlijke rechtsvordering van de be
klaagde - Door een onbekend gebleven 
motorrijtuig veroorzaakte schade - Ge
dwongen tussenkomst van het Gemeen
schappelijk Waarborgfonds - Ontvanke
lijkheid - Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 dec. 
1995, A.R. nr. P.94.0300.N, A. C., 1995, 
nr. 557. 

CAS SA TIE 

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke 
zaken - Beperking van de aangevochten 
beslissing in de voorziening. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 20 jan. 
1992, A.R. nrs. 7607, 7683 en 7740, 
A.C., 1991-92, nr. 256. 
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Vernietiging- Omvang -Algemene be
grippen- Meer dan een middel- Onder
zoek van het Hof beperkt tot een middel
Middel gegrond - Algehele vernietiging -
Gevolg voor de overige middelen. 

Noot, E.L., Cass., 20 mei 1992,A.R. nr. 
9632, A. C., 1991-92, nr. 495. 

Vorderingen tot vernietiging en cassa
tieberoep in het belang van de wet - Vor
dering tot vernietiging - Art. 441 Sv. -
Onderzoeksverrichtingen - Vernietiging 
van het arrest zonder verwijzing. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Vernieting, omvang- Strafzaken
Strafvordering - Beklaagde en verdachte 
- Onmiddellijke aanhouding. 

Noot, M.D.S., Cass., 1 maart 1994, A.R. 
nr. P.94.0070.N, A.C., 1994, nr. 105. 

Bevoegdheid van het Hof- Allerlei -
Strafzaken - Motivering van de straf en de 
strafinaat - 'Ibetsing van het Hof- Mar
ginale toetsing- Grens. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 24 jan. 
1995, A.R. nr. P.92. 7292.N, A. C., 1995, 
nr. 36. 

Vernietiging, omvang- Strafzaken -
Strafvordering - Beklaagde en verdachte 
- Onmiddellijke aanhouding. 

Noot, M.D.S., Cass., 16 mei 1995,A.R. nr. 
P.95.0327.N, A. C., 1995, nr. 240. 

Bevoegdheid van het Hof- Kamers, ver
enigde kamers, voltallige zitting, alge
mene vergadering - Kamers - Wanbe
drijf ten laste gelegd aan een magistraat in 
een hof van beroep of in een arbeidshof
Bevoegdheid - Hof van Cassatie -
Tweede kamer. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1 
april 1996, A.R. nr. P.96.017l.F, Bull. 
en Pas., 1996, nr. 108. 

Bevoegdheid van het Hof- Kamers. 
Verenigde Kamers. Voltallige zitting. Al
gemene vergadering- Verenigde Kamers. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 24 
nov. 1997, A.R. nr. S.96.0027.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 499. 

Vernietiging. Omvang - Strafzaken -
Strafvordering - Beklaagde en verdachte 
- Correctionalisering- Verzachtende om
standigheden - Niet bestaan van de ver
zachtende omstandigheden - Veroorde
ling - Vernietiging - Uitbreiding -
Omvang. 

Noot, S.D'H., Cass., 26 mei 1998, A.R. nr. 
P.97.0087.N, A. C., 1998, nr. 273. 

Algemeen. Opdracht en bestaansreden 
van het Hof. Aard van het cassatiegeding 
- Gevolg - Wetten. Decreten. Ordonnan
ties. Besluiten -Werking in de tijd- Bur
gerlijke zaken- Wet op de bevoegdheid
Hangend rechtsgeding - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ Cass., 18 
okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, A. C., 1999, 
nr. 540. 

Bevoegdheid van het Hof- Kamers. 
Verenigde kamers. Voltallige zitting. Alge
mene vergadering- Verenigde kamers -
Strafzaken - Strafvordering - Minister 
beschuldigd - Rechterlijke Macht- Hoog
ste orgaan- Bevoegdheden van het Hof
Rechtsmiddelen - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. Spreutels, Cass., 1 dec. 
1999, A.R. P.98.1626.F, P.99.0014.F, 
P.99.0024.F, P.99.0025.F en P.99.0046.F, 
A.C., 1999, nrs. 639, 640, 641, 642 en 
643. 

CASSATIEBEROEP 

Burgerlijke zaken - Person en door of te
gen wie cassatieberoep kan worden in
gesteld - Rechtsopvolging van de Staat 
door de gemeenschappen en gewesten -
lnstelling van de voorziening- Ontvan
kelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terecht
zitting, A. C., 1991-92, nr. 552. 

Arresten van de Raad van State - Af
deling administratie - Bevoegdheid van 
het Hof. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass., 
Ver. K, 5 feb. 1993, A.R. nr. 8209, A. C., 
1993, nr. 78. 

Arresten Raad van State - Arresten vat
baar voor cassatieberoep - Administra
tiefkort geding- Schorsing van de ten
uitvoerlegging van een akte of een 
reglement van een administratieve over
heid. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 
okt. 1993, Ver. K, A.R. nr. C.93.0045.N, 
A.C., 1993, nr. 411. 

Allerlei - Beslissing van de aangewe
zen rechter die overeenstemt met het 
cassatiearrest. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 jan. 
1993, A.R. nr. 8151, A. C., 1993, nr. 33. 
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Strafzaken - Termijnen voor cassatie
beroep en betekening - Strafvordering -
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing)- Beschikking van verwijzing naar 
de correctionele rechtbank - Hoger be
roep van de verdachte - Arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling - Cas
satieberoep - Ontvankelijkheid. 

Noot, M.D.S., Cass., 31 mei 1994, A.R. nr. 
P.93.0458.N, A. C., 1994, nr. 273. 

Strafzaken - Termijnen voor cassatie
beroep en betekening - Strafvordering -
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing) -Arrest dat enkel weigert aan de 
raadsman van de beklaagde de toestem
ming te geven om laatstgenoemde te ver
tegenwoordigen. 

Noot, J.F.L., Cass., 15 juni 1994, A.R. nr. 
P.94.0667.F, A. C., 1994, nr. 311. 

Tuchtzaken _:_:_· Termijnen van cassatie
beroep en betekening - Beslissing van de 
raad van beroep van de Orde van Apothe
kers - Kennisgeving van het cassatie
beroep aan de bijzitter in de nationale raad 
buiten termijn - Ontvankelijkheid. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 2 
sept. 1994, A.R. nr. 8313, A. C., 1994, 
nr. 355. 

Burgerlijke zaken- Personen door ofte
gen wie cassatieberoep kan worden inge
steld - Eisers en verweerders - Eiser -
Openbaar ministerie - Ontvankelijkheid 
- Vereiste - Begrip - Hoger beroep. 

Noot, J.F.L., Cass., 3 april1995, A.R. nr. 
S.94.0159.F, A. C., 1995, nr. 183. 

Burgerlijke zaken - Vormen - Te voe
gen stukken (bij cassatieberoep of memo
rie) - Cassatieverzoekschrift - Beteke
ningen en kennisgevingen- Betekening
Exploot - Verweerder - Woonplaats -
Woonplaats in het buitenland- Keuze van 
woonplaats - Keuze van woonplaats in 
Belgie- Bewijs- Betekening aan de in 
Belgie gekozen woonplaats - Ambtshalve 
opgeworpen middel van niet-ontvan
kelijkheid. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 15 
mei 1995, A.R. nr. C.94.0398.F, Bull. en 
Pas., 1995, nr. 235. 

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Strafvordering - Beslis
sing uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep Eindbeslissing 
Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid -
Prejudiciele vraag- Arbitragehof- Ver
plichting voor het Hof van Cassatie -
Grenzen - Gelijkheid - Discriminatie
verbod. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 5 nov. 
1996, A.R. nr. P.95.1428.N, A. C., 1996, 
nr. 417. 

Burgerlijke zaken - Termijnen van 
cassatieberoep en betekening - Duur, be
gin en einde - Bestreden beslissing -
Kennisgeving - Gerechtsbrief- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996,A.R. nr. C.95.0453.N,A.C., 1996, 
nr. 450. 

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Strafvordering -Aller
lei- Jeugdkamer van het hofvan beroep 
- Maatregelen ten aanzien van minder
jarigen - Voorbereidende rechtspleging
Behoud in het milieu - Prestatie van op
voedkundige of filantropische aard - Aard 
- Eindbeslissing - Gevolg - Belang. 

Concl. adv.-gen. DuBRULLE, Cass., 4 
maart 1997,A.R. nr. P.96.1660.N,A.C., 
1997, nr. 123. 

Strafzaken - Vormen - Vorm van het 
cassatieberoep en vermeldingen- Straf
rechter - Verzoek tot wraking - Vonnis 
van de rechtbank - Hoger beroep - Ar
rest van het hof van beroep. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
nov. 1997,A.R. nr. P.96.1364.N,A.C., 
1997, nr. 485. 

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Strafvordering - Beslis
singen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Maatregel van inwen
dige aard. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C., 
1997, nr. 485. 

Belastingzaken Termijnen van 
cassatieberoep en betekening- Duur, be
gin en einde - Duur - Verlenging - M
stand - Inkomstenbelastingen. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 
feb. 1998, A.R. nr. F.96.0127.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 103. 

Belastingzaken Termijnen van 
cassatieberoep en betekening - Duur, be
gin en einde - Begin - Inkomstenbelas
tingen - Bestreden arrest - Kennisge
ving - Datum. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 
feb. 1998,A.R. nr. F.96.0127.F, Bull. en 
Pas .. , 1998, nr. 103. 

Strafzaken - Personen door oftegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden inge
steld - Strafvordering - Beklaagde en 
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verdachte - Correctionalisering - Ver
zachtende omstandigheden - Niet be
staan van de verzachtende omstandighe
den - Veroordeling - Belang van de 
beklaagde - Ontvankelijkheid. 

Noot, S.D'H., Cass., 26 mei 1998, A.R. nr. 
P.97.0087.N, A. C., 1998, nr. 273. 

Strafzaken -Allerlei- Voorlopige hech
tenis- Vrijheid onder voorwaarden -Vor
dering tot opheffing van de voorwaarden -
Kamer van inbeschuldigingstelling - Ar
rest- Verwerping van de vordering- Be
slissing van het Hof- Termijn - Niet
naleving - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
nov. 1998, A.R. nr. P.98.1360.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 485. 

Belastingzaken - Vormen - Vorm en 
termijn voor memories en stukken - ln
komstenbelastingen - Stukken - N eer
legging - Termijn. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. F.98.0004.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 502. 

Belastingzaken - Vormen - Vorm en 
termijn van betekening en/of neerlegging
Betekening - Termijn - Inkomstenbelas
tingen. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. F.98.0004.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 502. 

Belastingzaken - Vormen - Vorm en 
termijn voor memories en stukken- In
komstenbelastingen - Memorie van weder
antwoord - Brief- Ter post aangete
kende brief. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. F.98.0004.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 502. 

Strafzaken - Termijnen voor cassatie
beroep en betekening - Strafvordering -
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing) - Onderzoeksrechter - Wraking
Arrest van het hofvan beroep. 

Concl. adv.-gen. G. DUBRULLE, Cass., 8 
dec. 1998, A.R. nr. P.98.1312.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 512. 

Belastingzaken -Algemeen- Inkom
stenbelastingen - Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1992) -Werking in de 
tijd. 

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 21 juni 
1999, A.R. nr. F.99.0049.N (volt. te
rechtz.), A. C., 1999, nr. 381. 

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Algemeen - Vreemde
lingen - Vasthouding in een aan de grens 
gelegen plaats - Verzoekschrift van de 
vreemdeling - Beroep tegen de maatre
gel - Onderzoeksgerechten - Beroep ge
grond verklaard- Beslissing van invrij
heidstelling - Cassatieberoep van de 
procureur-generaal bij het hof van beroep 
- Ontvankelijkheid. 

Concl. adv.-gen. M. DE SWAEF, Cass., 31 
aug. 1999,A.R. P.99.1294.N, nr. 428. 

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Strafvordering - Beslis
singen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - In beslag genomen zaak 
- Teruggave - Openbaar ministerie -
Beslissing. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 
okt. 1999,A.R. P.99.0842.F,AC., 1999, 
nr. 510. 

Algemeen - Hof van Cassatie - Arres
ten - Verenigde kamers - Strafvorde
ring- Minister beschuldigd- Ontvan
kelijkheid. 

Concl. adv.-gen. Spreutels, Cass., 1 dec. 
1999, A.R. P.98.1626.F, P.99.0014.F, 
P.99.0024.F, P.99.0025.F en P.99.0046.F, 
A.C., 1999, nrs. 639, 640, 641, 642 en 
643. 

CASSATIEMIDDELEN 
Burgerlijke zaken - Te voegen stuk

ken - Middel afgeleid uit miskenning van 
bewijskracht - Akte van het gerecht -
Overlegging van een afschrift - Eens
luidendverklaring - Griffier - Advocaat 
bij het Hof- Ontvankelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 11 
maart 1994, A.R. nr. 8150, A. C., 1994, 
nr. 116. 

Burgerlijke zaken - Algemeen - Niet 
ontvankelijk middel - Beginsel van be
hoorlijk bestuur- Beginsel van de eer
biediging van het gewettigd vertrouwen -
Bewering die een feitelijke beoordeling in
houdt. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 
maart 1994, A.R. nr. S.93.0097.F, A. C., 
1994, nr. 119. 

Burgerlijke zaken - Belang - Gebrek 
aan belang - Begrip - Bestreden beslis
sing- Bekritiseerde grondslag- An
dere niet bekritiseerde grondslag - Ge
volg. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
mei 1999, A.R. S.98.0015.F, A. C., 1999, 
nr. 256. 
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Burgerlijke zaken- Belang- Wetten. 
Decreten. Ordonnanties. Besluiten- Wer
king in de tijd -Wet op de bevoegdheid
Cassatiegeding- Inwerkingtreding
Hangend rechtsgeding. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 
okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, A. C., 1999, 
nr. 540. 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST 
Gelijke behandeling- Werknemers -

Mannen en vrouwen- Diqcriminatie -
Bepaling- Nietigheid- Omvang. 

Noot, J.F.L., Cass., 17 jan. 1994, A.R. nr. 
9575, A. C., 1994, nr. 23. 

DESKUNDIGENONDERZOEK 
Tuchtzaken - Bepalingen van het 

Ger.W. betreffende het deskundigenonder
zoek- Toepasselijkheid op in een tucht
zaak bevolen deskundigenonderzoek. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 26 
mei 1995, A.R. nr. D.94.0034.N, A. C., 
1995, nr. 257. 

Strafzaken - Deskundige aangewezen 
door de feitenrechter - 'lbepassing van het 
Ger.W.- Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
24 juni 1998, A.R. nr. P.97 .1075.F, Bull. 
en Pas., 1998, nr. 332. 

DIEFSTAL EN AFPERSING 
Doodslag, gepleegd om diefstal te ver

gemakkelijken of om de straffeloosheid er
van te verzekeren - Poging - Wets
bepalingen - Straf. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 24juni 1992, A.R. nr. 9974, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 562. 

DIEREN 
Gemeente Mol - Politiereglement 

"dierenmarkt" van 3 februari 1992 -Artt. 
13 en 32 - Geldigheid. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 6 
dec. 1994, A.R. nr. P.93.1561.N, A. C., 
1994, nr. 537. 

DRUKPERS (POLITIE OVER DE) 
Persvrijheid- Aansprakelijkheid bui

ten overeenkomst - Getrapte aansprake
lijkheid - Draagwijdte - Toepassings
gebied. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 31 
mei 1996, A.R. nr. C.95.0377 .F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 202. 

DWANGSOM 
Verjaring - Stuiting - Bevel tot beta

ling - Verzet - Gevolgen. 
Noot, M.D.S., Cass., 7 dec. 1995, A.R. nr. 

C.95.0239.N, A. C., 1995, nr. 535. 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED 

Gevolgen t.a.v. de personen- Kinde
ren - Levensonderhoud- Bijdrage van de 
ouders - Overeenkomst - Wijziging
Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 8 mei 
1992, A.R. nr. 7892, A. C., 1991-92, nr. 
466. 

Gevolgen t.a.v. de personen- Echtge
noten - Uitkering na echtscheiding -
Wetsconflict - Vreemde wet. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 
1994, nr. 314. 

Gevolgen t.a.v. de personen- Echtge
noten - Onroerend goed dat het gezin tot 
voornaamste woning diende - Wetscon
flict - Vreemde wet. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 
1994, nr. 314. 

ECONOMIE 
Apotheker - Activiteit. 
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 7 mei 

1999, A.R. D.98.0013.N,A.C., 1999, nr. 
270. 

EIGENDOM 
Medeeigendom - N alatenschap - Aan

deel in een afzonderlijk goed- Beschik
king - Geldigheid. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 9 
sept. 1994, A.R. nr. 8329, A. C., 1994, 
nr. 366. 

ERFENISSEN 
Schenking met voorbehoud van het 

vruchtgebruik aan een erfgerechtigde in de 
rechte lijn - Toestemming van de andere 
erfgerechtigden- Gevolgen- Artt. 918 en 
922 B.W. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 1992, 
A.R. nr. 9398, Bull. en Pas., 1992, nr. 
656. 

Onbeheerde nalatenschap - Schuld
eisers van de overledene - Samenloop -
Datum - Gevolg. 



- 291 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 2 juni 
1994, A.R. nr. C.93.0231.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 282. 

Medeeigendom -Nalatenschap -Aan
deel in een afzonderlijk goed- Beschik
king - Geldigheid. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 9 
sept. 1994, A.R. nr. 8329, A. C., 1994, 
nr. 366. 

Kleine nalatenschappen - Overneming 
- Voorwaarden m.b.t. de over te nemen 
goederen. 

Concl. eerste adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 
9 april1999, A.R. C.98.0057.N, A. C., 
1999, nr. 200. 

EUROPESE UNIE 

Prejudiciele geschillen - Hof van Cas
satie- Artikel117 E.E.G.-Verdrag- Ver
drag - Akten van de instellingen - Be
paling - Uitlegging - Verzoek -
Noodzakelijke uitlegging- H.v.J. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

F.AILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJKAK
KOORD 

Allerlei - Boedelschuld - Begrip. 
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 20 jan. 

1994, A.R. nr. C.93.0184.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 37. 

Rechtspleging- Verkoping van een tot 
de failliete boedel behorend vastgoed -
Door een rechter-commissaris aangestelde 
notaris - Goedkeuring voor de vrederech
ter - Aard van de beslissing - Rechts
middel. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 13 
mei 1994, A.R. nr. 8286, A. C., 1994, nr. 
236. 

Rechtspleging - Verkoping van een tot 
de boedel behorend vastgoed - N otaris -
Verkoopsvoorwaarden- Toepasselijk
heid van art. 1582, derde tot vijfde lid, 
Ger.W. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 13 
mei 1994,A.R. nr. 8286,A.C., 1994, nr. 
236. 

Begrip, vereisten van het faillissement -
Handelaar, ophouden van betalen en ge
schokt zijn van het krediet- Handelsven
nootschap in vereffening. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
juni 1994, A.R. nr. C.93.0503.N, A. C., 
1994, nr. 319. 

Gerechtelijk akkoord - Verzoek om ak
koord- Verwerping- Faillietverkla
ring - Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 26 jan. 1996, A.R. nr. 
C.95.0049.F, A. C., 1996, nr. 56. 

Bevoorrechte en hypothecaire schuld
eisers - Faillietverklaring van de werk
gever - Bevoorrechte schuldvordering van 
de werknemer- Berekening door de cu
rator. 

Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 23 mei 
1996,A.R. nr. C.95.0392.N,A.C., 1906, 
nr. 187. 

Rechtspleging - Faillissement - Vor
dering in rechte - Vordering van de cu
rator - Voorwerp - Gemeenschappelijke 
rechten van alle schuldeisers - Begrip. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 
1997, A.R. nr. C.96.0306.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 532. 

Rechtspleging - Faillissement- Cu
rator - Algemene opdracht. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 
1997, A.R. nr. C.96.0306.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 532. 

Rechtspleging - Faillissement - Vor
dering in rechte - Vordering van de cu
rator - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 
1997, A.R. nr. C.96.0306.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 532. 

Gevolgen (personen, goederen, verbin
tenissen) - Overeenkomst tot arbitrage -
Curator - Tegenstelbaar karakter - Voor
waarden. 

Noot, J.S., Cass., 8 mei 1998, A.R. nr. 
C.96.0400.F, A. C., 1998, nr. 229. 

GEMEENSCHAP EN GEWEST 

Rechtsopvo~ging van de Staat door de ge
meenschappim en gewesten - Thesau
rie. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terecht
zitting, A. C., 1991-92, nr. 552. 

Rechtsopvolging van de Staat door de ge
meenschappen en gewesten - Overge
dragen rechten en verplichtingen- On
derwijs - Hangende gerechtelijke proce
dures. 
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Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terecht
zitting, A. C., 1991-92, nr. 552. 

Rechtsopvolging van de Staat door ge
meenschappen en gewesten - Schulden -
Verplichtingen die ten laste van de Staat 
blijven - Uitgaven - Uitgaven waarvoor 
geen betalingsaanvraag dient voorgelegd -
Andere schulden - Begrip - Overheids
opdrachten (werken, leveringen, diensten) 
- Werken - Aannemer - Schadeloos
stelling - Schuldvordering in hoofdsom -
Interesten. 

Noot J.F.L., Cass., 7 nov. 1996, A.R. nr. 
C.95.0353.F, A. C., 1996, nr. 422. 

GEMEENTE 

Gemeente Mol - Politiereglement 
"dierenmarkt" van 3 februari 1992 - Artt. 
13 en 32 - Geldigheid. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 6 
dec. 1994, A.R. nr. P.93.1561.N, A. C., 
1994, nr. 537. 

College van burgemeester en schepe
nen- Collegiale beslissing - Eenstem
migheid- Leden- Misdrijf- Toereken
baarheid. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 3 
maart 1999, A.R. P.97.1384.F, A. C., 
1999, nr. 124. 

GENEESKUNDE 

Beroepsorden - Orde van Geneeshe
ren - Provinciale raad - Tuchtzaak
Magistraat-assessor - Onafhankelijk
heid en onpartijdigheid - Wraking. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec. 
1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550. 

Beroepsorden - Orde van Geneeshe
ren - Provinciale raad - Tuchtzaak -
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
de rechter - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec. 
1993,A.R. nr. 8110,A.C., 1993, nr. 550. 

Beroepsorden - Orde van Geneeshe
ren - Tuchtzaken - Bepalingen van het 
Ger.W. betre:ffende het deskundigenonder
zoek - Toepasselijkheid op in een tucht
zaak bevolen deskundigenonderzoek. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 26 
mei 1995, A.R. nr. D.94.0034.N, A. C., 
1995, nr. 257. 

GOEDEREN 
Onroerend goed - Huwelijk - Onroe

rend goed dat het gezin tot voornaamste 
woning dient- Wetsconflict- Vreemde 
wet. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 
1994, nr. 314. 

GRONDWET 
Art. 45 - Parlementaire onschend

baarheid - Schending door openbare amb
tenaren van door de Grondwet ge
waarborgde rechten - Voorwaarden -
Hechtenis en vervolging van parlements
lid. 

Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr. 
6159, A. C., 1991-92, nr. 208. 

Artt. 6 en 6bis - Gelijkheid tussen de 
Belgen - Discriminatieverbod - N a
tuurlijk kind- Erfrecht- Art. 756 B.W. 
(oud). 

Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 15 mei 
1992, A.R. nr. 6583, A.C., 1991-92, nr. 
484. 

Art. 107 - Thetsing van de wettigheid -
Besluiten en verordeningen - Hoven en 
rechtbanken - Administratieve ver
ordeningen - Schorsing. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Art. 107 - Thetsing op de wettigheid -
Recht en verplichtingen van het met ei
genlijke rechtspraak belast orgaan. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Art. 7 - Wederrechtelijke gevangenhou
ding - Gevangenis -Art. 616 Sv. 

Noot, G.B., Cass., 22 maart 1994, A.R. nr. 
P.94.0202.N, A.C., 1994, nr. 140. 

Grondwet (1994) -Art. 148- Hofvan 
assisen - Behandeling ter zitting - De
batten - Openbaarheid- Sluiting van de 
debatten - Openbare terechtzitting -
Hervatting. 

Noot, J.F.L., Cass., 21 dec. 1994, A.R. nr. 
P.94.1377.F, A. C., 1994, nr. 572. 

Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Ar
tikel 107 - Algemeen bestuur -Minis
teriele circulaire- Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 
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Grondwet 1831 (art. 1 tot 99)- Arti
kel 92 - Bevoegdheid van de Rechter
lijke Macht - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996,A.R. nr. C.94.0013.N,A.C., 1996, 
nr. 137. 

Grondwet 1994 (art. 1 tot 99) - Arti
kel25- Drukpers- Persvrijheid -Aan
sprakelijkheid buiten overeenkomst - Ge
trapte aansprakelijkheid- Draagwijdte -
Toepassingsgebied. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 31 
mei 1996, A.R. nr. C.95.0377.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 202. 

Grondwet 1994 (art. 1 tot 99) - Arti
kel 33 - Machten - Scheiding der mach
ten. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Grondwet 1994 (art. 1 tot 99) - Arti
kel 84 - Bindende uitlegging van de wet 
- Wetgevende Macht - Beoordeling
Grens. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zit., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) -Ar
tikel 173 - Retributie - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
sept. 1998, A.R. nr. C.97.0290.F, Bull. 
en Pas., 1998, nr. 397. 

Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Ar
tikel 103 - Arbitragehof- Prejudicieel 
geschil - Hof van Cas sa tie - Verplich
ting - Grenzen. 

Concl. adv.-g'en. SPREUTELS, Cass., 1 dec. 
1999, A.R. P.98.1626.F, P.99.0014.F, 
P.99.0024.F, P.99.0025.F en P.99.0046.F, 
A.C., 1999, nrs. 639, 640, 641, 642 en 
643. 

Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Ar
tikel 103 - Hofvan Cassatie - Verenigde 
kamers - Strafzaken - Strafvordering -
Minister beschuldigd - Rechterlijke Macht 
- Hoogste orgaan - Bevoegdheden van 
het Hof- Rechtsmiddelen - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 1 dec. 
1999, A.R. P.98.1626.F, P.99.0014.F, 
P.99.0024.F, P.99.0025.F en P.99.0046.F, 
A. C., 1999, nrs. 639, 640, 641, 642 en 
643. 

Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) -Ar
tikel125 - Hofvan Cassatie - Verenigde 
kamers - Strafzaken- Strafvordering-

Minister beschuldigd- Rechterlijke Macht 
- Hoogste orgaan - Bevoegdheden van 
het Hof- Rechtsmiddelen- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 1 dec. 
1999, A.R. P.98.1626.F, P.99.0014.F, 
P.99.0024.F, P.99.0025.F en P.99.0046.F, 
A.C., 1999, nrs. 639, 640,641, 642 en 
643. 

HANDELSPRAKTIJKEN 

Handelspraktijkenwet- Artikel 1, 6, a 
- Verkoper - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
12 nov. 1999, A.R. C.98.0295.F, A. C., 
1999, nr. 602. 

Handelspraktijkenwet - Artikel 22 -
Reclame - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
12 nov. 1999, A.R. C.98.0295.F, A. C., 
1999, nr. 602. 

HANDELSPAPIER 

Wisselbrief- Betaling aan een derde
houder door betrokkene niet-acceptant -
Tenietgaan wisselverbintenis - Regres
vordering - Gevolg. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 14 
jan. 1994, A.R. nr. 8081, A. C., 1994, nr. 
18. 

HERHALING 

Wanbedrijf na wanbedrijf- Veroorde
ling met uitstel- Ondergane straf- Tijd
stip- Termijn van vijf jaar - Aanvang. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 24 juni 1992, A.R. nr. 9910, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 561. 

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE 

Verzoek tot herroeping van het gewijsde 
- Verzoekende partij - Onzorgvuldige be
wijsvoering voor de feitenrechter- Ont
vankelijkheid van het verzoek. 

Noot, G.B., Cass., 26 mei 1995, A.R. nr. 
C.93.0277.N, A. C., 1995, nr. 256. 

HERZIENING 

Advies - Ontvankelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 17 
maart 1992,A.R. nr. 6057,A.C., 1991-
92, nr. 380. 
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HOF VAN ASSISEN 

Behandeling ter zitting en tussen
arresten, verklaring van de jury- Behan
deling ter zitting - Debatten - Open
baarheid - Sluiten der deuren - Sluiting 
van de debatten - Openbare terechtzit
ting - Hervatting. 

Noot, J.F.L., Cass., 21 dec. 1994,A.R. nr. 
P.94.1377.F, A. C., 1994, nr. 572. 

Behandeling ter zitting en tussen
arresten. Verklaring van de jury- Behan
deling ter zitting - Anonieme getuigen -
Mogelijkheden tot ondervraging via een 
telefoonapparaat - Verweermogelijkheden 
- Tegensprekelijk karakter - Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
15 juli 1997, A.R. nr. P.97.0780.N, A. C., 
1997, nr. 314. 

HOGER BEROEP 

Burgerlijke zaken - Beslissingen en par
tijen - Uitvoerend beslag op onroerend 
goed - Zwarigheid omtrent de ten
uitvoerlegging - Begrip. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 1992, 
A.R. nr. 9415, Bull. en Pas., 1992, nr. 
657. 

Strafzaken- Gevolgen- Verstekvon
nis waartegen het O.M. niet in hoger be
roep is gekomen- Vonnis op verzet - Ho
ger beroep van het O.M. en van de be
klaagde. 

Noot, B.J.B., Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr. 
P.93.0437.F, A.C:, 1993, nr. 397. 

Burgerlijke zaken- Gevolgen, bevoegd
heid van de rechter - Nietigheid bij de 
rechtsingang- Hoger beroep - Devolu
tieve kracht van het hoger beroep. 

Tegenstrijdige concl. adv.-gen. DU JAR
DIN, Cass., 27 mei 1994, A.R. nr. 8105, 
A.C., 1994, nr. 269. 

Strafzaken (douane en accijnzen inbe
grepen) -Aller lei- Vonnis gewezen ter 
zake van wraking - Vorm van het hoger 
beroep. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C., 
1997, nr. 485. 

Burgerlijke zaken (handelszaken en so
ciale zaken inbegrepen) - Sociaal proces
recht (bijzondere regels) - Ondernemings
raad en veiligheidscomite - Beschermde 
werknemers - Bijzondere ontslagregeling 
- Dringende reden - Eindvonnis - Ver
zoekschrift - Middel - Ontvankelijk
heid - Formulering - Tijdstip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 24 
nov. 1997, A.R. nr. S.96.0027.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 499. 

HUUR VAN GOEDEREN 

Pacht - Einde - Opzegging - Ver
lenging -Art. 58 van de Pachtwet. 

Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 24 jan. 
1992, A.R. nr. 7277, A. C., 1991-92, nr. 
271. 

Algemeen- Huishuur- Verhuurde 
goed - Tenietgaan door toeval - Out
binding van de overeenkomst. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 9405, 
Bull. en Pas., 1993, nr. 291. 

Algemeen - Huishuur - Verplichting 
om het verhuurde goed te leveren - Be
grip - Omvang. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 9405, 
Bull. en Pas., 1993, nr. 291. 

Handelshuur- Einde (opzegging, huur
hernieuwing, enz.)- Voortijdige beeindi
ging- Akkoord van partijen - Wijze van 
vaststelling. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
feb. 1995, A.R. nr. C.93.0146.N, A. C., 
1995, nr. 98. 

Huishuur- Einde (Opzegging. Verlen
ging. Enz.) - Huurovereenkomst voor het 
leven - Opzeggingsrecht van de huurder 
- Duur van de huurovereenkomst. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 mei 
1998, A.R. nr. C.97.0143.F (Bull. en 
Pas., 1998, nr. 280). 

Huishuur- Allerlei- Rechtsvorde
ring - Verhuurders - Betaling van de 
indexeringen - Verjaring- Vermoeden 
van betaling- Weerslag. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 3 
dec. 1999, A.R. C.98.0416.N, A.C., 
1999, nr. 659. 

HUWELIJK 

Respectieve rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten - Maatregelen ter be
scherming van het gezin - Internatio
naal privaatrecht - Echtgenoten van de
zelfde nationaliteit - Toepasselijke wet -
Begrip - Persoonlijke zekerheden door een 
der echtgenoten gesteld. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 25 
mei 1992, A.R. nr. 9268, Bull. en Pas., 
1992, nr. 501. 
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Respectieve rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten - Maatregelen ter be
scherming van het gezin - lnternatio
naal privaatrecht - Echtgenoten van ver
schillende nationaliteiten - 'lbepasselijke 
wet - Begrip - Persoonlijke zekerheden 
door een der echtgenoten gesteld. 

Concl. adv.-gen.(J.F. LECLERCQ, Cass., 25 
mei 1992, A.R. nr. 9268, Bull. en Pas., 
1992, nr. 501. 

Wederzijdse rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten- Onroerend goed dat 
het gezin tot voornaamste woning dient -
Wetsconfiict - Vreemde wet. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 
1994, nr. 314. 

Dringende voorlopige maatregelen be
treffende de persoon en de goederen van de 
echtgenoten en de kinderen - Geen be
perking in de tijd - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 20 nov. 
1995, A.R. nr. C.93.0090.N, A. C., 1995, 
nr. 518. 

Vorderingen van echtgenoten betref
fende hun wederzijdse rechten en plich
ten- Uitkeringen tot levensonderhoud
Rechtspleging- Hoger beroep- Vonnis -
Kennisgeving - Gerechtsbrief. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996, A.R. nr. C.95.0453.N, A. C., 1996, 
nr. 450. 

Dringende voorlopige maatregelen be
treffende de persoon en de goederen van de 
echtgenoten en de kinderen - Ernstige 
verstoring van de verstandhouding tus
sen de echtgenoten - Rechtspleging - Ho
ger beroep - Vonnis - Kennisgeving -
Gerechtsbrief. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996, A.R. nr. C.95.0453.N, A. C., 1996, 
nr. 450. 

HUWELIJKSVERMOGENSSTEL
SELS 

Wettelijk stelsel - Wetsconfiict -
Vreemde wet - Werking in de tijd. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9 
sept. 1993, A.R. nr. 9426, Bull. en Pas., 
1993, nr. 337. 

Algemeen - Vorderingen van echtgeno
ten - Dringende voorlopige maatregelen 
betreffende de persoon en de goederen van 
de echtgenoten en de kinderen - Ern
stige verstoring van de verstandhouding 
tussen de echtgenoten - Rechtspleging -

Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving
Gerechtsbrief. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996,A.R. nr. C.95.0453.N,A.C., 1996, 
nr. 450. 

Algemeen - Vorderingen van echtgeno
ten - Rechtspleging - Hoger beroep -
Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996, A.R. nr. C.95.0453.N, A. C., 1996, 
nr. 450. 

IMMUNITEIT 

StrafVordering - Vervolgingen tegen of 
aanhouding van parlementsleden ofper
sonen die nadien parlementslid worden -
Voorwaarden - Schorsing van de hechte
nis of van de vervolgingen. 

Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr. 
6159, A. C., 1991-92, nr. 208. 

Onderzoek tegen onbekenden- On
wettige daden van onderzoek tegen een 
parlementslid- Akten enkel nietig t.a.v. 
het parlementslid. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Onderzoek- Huiszoeking in de woning 
van een parlementslid- Wettigheid
Vereisten. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Onderzoek tegen onbekenden - Parle
mentslid eventueel bij de feiten betrok
ken - Wettigheid van het onderzoek
Vereisten. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

~EPLAATSSTELLING 

Zakelijke indeplaatsstelling - Verlies 
van de verschuldigde zaak - Rechten of 
vorderingen tot schadevergoeding om
trent de zaak- Art. 1303 B.W.- Toe
passingsvereisten. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 12 dec. 1991, A.R. nr. 8929, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 198. 

INKOMSTENBELASTINGEN 

Rechten en voorrechten van de Schat
kist - Vennootschap - Handelsvennoot
schappen - Vereffening - Beslag onder 
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derden -- Wettelijke hypotheek- Inschrij
ving- Artt. 324 tot 326 W.I.B. - Gevol
gen. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 268. 

Rechten en voorrechten van de Schat
kist - Vervolgingen - Dwangschrift -
Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 19 nov. 1992, A.R. nr. 9111, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 741. 

Rechten en voorrechten van de Schat
kist - Vervolgingen - Dwangschrift -
Betekening- Kennisgeving- Niet ver
eist. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 19 nov. 1992, A.R. nr. 9111, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 741. 

Rechten en voorrechten van de Schat
kist - Vervolgingen - Onrechtstreekse 
vervolgingen- Dwangschrift- Dwang
bevel - Gelijkstaande akte - Beteke
ning - Kennisgeving - Niet vereist. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 19 nov. 1992, A.R. nr. 9111, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 741. 

Personenbelasting- Bedrijfsinkom
sten - Pensioenen - Vergoedingen we
gens beroepsziekte - Belastbaarstelling -
Vereiste. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 27 nov. 
1992, A.R. nr. F 1985 N, A. C., 1991-
92, nr. 756. 

Voorhe:ffingen en belastingkrediet -Aan
rekening en terugbetaling van de voorhef
fingen - Onroerende voorheffing - Te
rugbetaling - Moratoire interest. 

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 18 dec. 
1992, A.R. nr. F 1999 N, A. C., 1991-
92, nr. 803. 

Allerlei- Valsheid en gebruik van valse 
stukken- Artt. 339 en 340 W.I.B. - Be-
standdelen. , 

Noot, B.J.B., Cass., 10 maart 1993, A.R. 
nr. 34, A. C., 1993, nr. 138. 

Aanslagprocedure - Bezwaar - Uit
voerend beslag door de Staat - Grenzen en 
gevolgen. 

Concl. proc.-gen. VELU, Cass., 28 okt. 
1993, A.R. nr. 9555 (volt. terechtz.), 
Bull. en Pas., 1993, nr. 433. 

Aanslagprocedure - Beslissing van de 
directeur - Behandeling van het bezwaar-

schrift door een gedelegeerd ambtenaar -
Cumulatie van rechterlijke ambten. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov. 
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 470. 

Aanslagprocedure - Beslissing van de 
directeur - Behandeling van het bezwaar
schrift door een gedelegeerd ambtenaar -
Onpartijdigheid. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov. 
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 470. 

Aanslagprocedure -- Bezwaar - Be
drijfsvoorhe:ffing- Vaststaande belasting
schuld - Ontvankelijkheid van het be-
zwaar. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 9 juni 
1995, A.R. nr. F.93.002l.N, A. C., 1995, 
nr. 286. 

Voorheffingen en belastingkrediet -Aan
rekening en terugbetaling van de voorhef
fingen -- Bedrijfsvoorhe:ffing- Verrelce
ning met belastingen- Onmogelijkheid
Gevolg. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 9 juni 
1995, A.R. nr. F.93.0021.N, A. C., 1995, 
nr. 286. 

Voorziening voor het hof van beroep -
Bevoegdheid van het hof van beroep. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 12 
jan. 1996, A.R. nr. F.95.0028.F, Bull. en 
Pas., nr. 28. 

Rechten, tenuitvoerlegging en voorrech
ten van de Schatkist - Vervolgingen -
Onrechtstreekse vervolgingen- K.B. 4 
maart 1965 tot uitvoering van het W.I.B. -
Artikel 215, § 5- Wettigheid. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 24 mei 1996, A.R. nrs. 
C.95.0004.F en C.95.0320.F, Bull. en 
Pas., 1996, nrs. 188 en 189. 

Voorziening voor het hof van beroep -
Nieuw bezwaar - Voorwerp - Wetsbepa
ling waarvan de beslissing van de direc
teur geen toepassing heeft gemaakt. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 28 
juni 1996, A.R. nr. F.95.0074.F, Bull. en 
Pas., nr. 268. 

Voorziening voor het hof van beroep -
Bezwaar ambtshalve onderzocht door de di
recteur- Middel- Begrip- Wetsbepa
ling waarvan de beslissing van de direc
teur geen toepassing heeft gemaakt. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 28 
juni 1996, A.R. nr. F.95.0074.F, Bull. en 
Pas., nr. 268. 



- 297 

Aanslagprocedure - Sancties. Verho
gingen. Administratieve boeten. Straffen -
Administratieve boete - Beroep op niet
geregistreerde aannemer - Verplichting 
van de opdrachtgever - Onoverwinne
lijke dwaling. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 2 
mei 1997, A.R. nr. F.94.0059.N, A. C., 
1997, nr. 214. 

Voorziening voor het hof van beroep -
Hof van beroep - Bevoegdheden -
Belastingverhogingen. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 
sept. 1997, A.R. nr. S.96.0082.F, Bull. 
en Pas., 1997, nr. 371. 

Aanslagprocedure - Sancties. Verho
gingen. Administratieve boeten. Straffen -
Belastingverhogingen - Voorziening voor 
het hofvan beroep- Hofvan beroep
Bevoegdheden. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 
sept. 1997, A.R. nr. S.96.0082.F, Bull. 
en Pas., 1997, nr. 371. 

Personenbelasting - Bedrijfsinkom
sten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar ka
rakter - Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 21 
nov. 1997, A.R. nr. F.97.0016.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 497. 

Personenbelasting- Bedrijfsinkom
sten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar ka
rakter - Voorwaarden - Fiscaal advi
seur - Kosten - Honorarium -
Aanslagprocedure - Aangifte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 21 
nov. 1997, A.R. nr. F.97.0016.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 497. 

Personenbelasting- Bedrijfsinkom
sten- Bedrijfslasten- Aftrekbaar ka
rakter- Voorwaarden- Fiscaal advi
seur - Kosten - Honorarium -
Aanslagprocedure - Aangifte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 
feb. 1998, A.R. nr. F.97.0001.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 87. 

Personenbelasting- Bedrijfsinkom
sten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar ka
rakter - Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 
feb. 1998, A.R. nr. F.97.000l.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 87. 

Voorziening in cassatie - Termijn -
Duur - Verlenging - Afstand. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLE;;RCQ, Cass., 20 
feb. 1998, A.R. nr. F.96.0127.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 103. 

Voorziening in cassatie - Thrmijn - Be
gin- Bestreden arrest - Kennisgeving-
Datum. · 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 
feb. 1998, A.R. ni'. F.96.0127.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 103. 

Aanslagprocedure - Algemeen - Be
slissing directeur - Aard. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 
1998, A.R. nr. C.97.0236.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 343. 

Voorziening in cassatie - Betekening -
Termijn. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. F.98.0004.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 502. 

Voorziening in cassatie - Memorie van 
wederantwoord- Brief- Ter post aan
getekende brief. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3"· 
dec. 1998, A.R. nr. F.98.0004.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 502. 

Voorziening in cassatie - Stukken -
Neerlegging- Termijn. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. F.98.0004.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 502. 

Vennootschapsbelasting - Vaststelling 
van het belastbaar netto-inkomen- Win
sten - Aftrekken van de belastbare winst 
- Vaste deelnemingen - Gedurende het 
gehele belastbare tijdperk ononderbro
ken eigendom - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 21 juni 
1999, A.R. F.99.0049.N (volt. terechtz.), 
A.C., 1999, nr. 381. 

Voorziening in cassatie - Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1992)- Wer
king in de tijd. 

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 21 juni 
1999, A.R. F.99.0049.N (volt. terechtz.), 
A.C., 1999, nr. 381. 

INTEREST 

Compensatoire interest - Stedebouw -
Sanctie - Herstel - Burgerlijke partij -
Gemeente en gewest - Veroordeling tot be
taling van meerwaarde - Op die som ver
schuldigde interesten - Moratoire inte
rest. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 25 feb. 
1992, A.R. nr. 4965, A. C., 1991-92, nr. 
333. 
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JEUGDBESCHERMING 
Jeugdrechtbank- Maatregelen ten aan

zien van minderjarigen - Voorbereidende 
rechtspleging - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 
maart 1997,A.R. nr. P.96.1660.N,A.C., 
1997, nr. 123. 

Jeugdrechtbank- Maatregelen ten aan
zien van minderjarigen- Behoud in het 
milieu - Prestatie van opvoedkundige of 
filantropische aard- Aard- Werking in 
de tijd. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 
maart 1997,A.R. nr. P.96.1660.N,A.C., 
1997, nr. 123. 

Jeugdrechtbank- Maatregelen ten aan
zien van minderjarigen - Voorbereidende 
rechtspleging - Behoud in het milieu -
Prestatie van opvoedkundige of filantropi
sche aard -Aard- Gevolg -Aanwijzin
gen van schuld - Vermoeden van on
schuld. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 
maart 1997,A.R. nr. P.96.1660.N,A.C., 
1997, nr. 123. 

KIND 
Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud)- Toet

sing aan art. 14 Jo 8.1 E.V.R.M. 
Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei 

1992, A.R. nr. 6583,A.C., 1991-92, nr. 
484. 

Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud) - Toet
sing aan artt. 6 en 6bis Gw. 

Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei 
1992, A.R. nr. 6583, A. C., 1991-92, nr. 
484. 

Omgangsrecht van de ouder - Belang 
van het kind - Verdrag Rechten van het 
Kind - Toepassing. 

Noot, J.d.J., Cass., 11 maart 1994, A.R. 
nr. C.93.0342.N, A. C., 1994, nr. 117. 

KOOPHANDEL.KOOPMAN 
Apotheker - Begrip. 
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 7 mei 

1999,A.R. D.98.0013.N,A.C., 1999, nr. 
270. 

KORTGEDING 
Bevoegdheid - Bestuurshandeling -

Subjectieve rechten- Ogenschijnlijk fou
tieve aantasting. 

Concl. eerst adv.-gen. D'HooRE, Cass., 14 
jan. 1994, A.R. nr. C.93.0255.N, A. C., 
1994, nr. 20. 

Bevoegdheid van de rechter - Strafza
ken- Opsporingsonderzoek- Beslag en 
verzegeling van zaken - Feitelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 nov. 
1995, A.R. nr. C.94.0366.N, A. C., 1995, 
nr. 470. 

Bevoegdheid - Administratieve hande
ling- Burgerlijke subjectieve rechten
Ogenschijnlijk foutieve aantasting. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996,A.R. nr. C.94.0013.N,A.C., 1996, 
nr. 137. 

Bevoegdheid - Bestaan van een recht. 
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 

1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996, 
nr. 137. 

Bevoegdheid voor de rechter - Ogen
schijnlijke rechten der partijen. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
31 jan. 1997, A.R. nr. C.94.0151.N, 
A.C., 1997, nr. 56. 

Bevoegdheid van de rechter - Onrecht
matige stoornis - Onaantastbare vast
stelling - Beperkingen. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
31 jan. 1997, A.R. nr. C.94.0151.N, 
A.C., 1997, nr. 56. 

LEVENSONDERHOUD 
Echtscheiding- Onderhoud van de kin

deren - Bijdrage van de ouders - Over
eenkomst - Wijziging - Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 8 mei 
1992, A.R. nr. 7892, A. C., 1991-92, nr. 
466. 

Dringende voorlopige maatregelen be
treffende de persoon en de goederen van de 
echtgenoten en de kinderen - Geen be
perking in de tijd - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 30 nov. 
1995,A.R. nr. C.93.0090.N,A.C., 1995, 
nr. 518. 

Uitkeringen - Dringende voorlopige 
maatregelen betreffende de persoon en de 
goederen van de echtgenoten en de kinde
ren - Ernstige verstoring van de verstand
houding tussen de echtgenoten - Rechts
pleging - Hoger beroep - Vonnis -
Kennisgeving - Gerechtsbrief. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996,A.R. nr. C.95.0453.N,A.C., 1996, 
nr. 450. 
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Uitkeringen - Rechtspleging - Hoger 
beroep - Vonnis - Kennisgeving -
Gerechtsbrief. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996, A.R. nr. C.95.0453.N, A. C., 1996, 
nr. 450. 

LOON 

Algemeen - Begrip. 
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 jan. 

1993, A.R. nr. 8153, A. C., 1993, nr. 34. 

Recht op loon - Niet verrichten van de 
bedongen arbeid. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 jan. 
1993, A.R. nr. 8153, A. C., 1993, nr. 34. 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OPENBARE CENTRA VOOR) 

Opdrachten - Algemene opdracht -
Maatschappelijk welzijn- Vreemdelin
gen- Bevel om het grondgebied te verla
ten - Definitief bevel om het grondge
bied te verlaten - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 
maart 1999, A.R. S.97.0056.F, A. C., 
1999, nr. 186. 

MACHT EN 

Geschillen over burgerlijke rechten
Art. 92 Gw. - Draagwijdte. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas., 
1992, nr. 215. 

Rechterlijke Macht -Art. 107 Gw. -
'lbetsing van de wettigheid - Recht en ver
plichtingen van het met eigenlijke recht
spraak belast orgaan. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Rechterlijke Macht - R.I.Z.I.V. - Ge
zondheidsdienst - Beheerscomite -Ad
vies - Dringende noodzakelijkheid - Mi
nister van Sociale Voorzorg- Beoordeling. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Wetgevende Macht - Parlementaire 
onderzoekscommissie - Samenloop van 
een gerechtelijk en een parlementair on
derzoek- Verhoor onder eed door de par
lementaire onderzoekscommissie van een 
verdachte in het gerechtelijk onderzoek -
Zwijgrecht. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 
mei 1993,A.R. nr. 6416,A.C., 1993, nr. 
225. 

Rechterlijke Macht - Bevoegdheid -
Bestuurshandeling- Subjectieve rech
ten- Ogenschijnlijk foutieve aantasting. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 14 
jan. 1994, A.R. nr. C.93.0255.N, A. C., 
1994, nr. 20. 

Uitvoerende Macht- Machtsoverdracht 
- Besluiten- Wetten- Koning- Mi
nister. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Machtsoverdracht- Uitvoerende Macht 
- Besluiten - Wetten- Koning - Mi
nister. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Uitvoerende Macht - Ministeriele cir
culaire - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Rechterlijke Macht - Wanbedrijf ten 
laste gelegd aan een magistraat in een hof 
van beroep of in een arbeidshof- Bevoegd
heid - Hof van Cassatie - Tweede ka
mer. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1 
april1996, A.R. nr. P.96.0171.F, Bull. 
en Pas., 1996, 108. 

Rechterlijke Macht - Geschil over bur
gerlijke rechten -Artikel144 Gw. (oud 92) 
- Draagwijdte. 

Concl. ad~.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996,A.R. nr. C.94.0013.N,A.C., 1996, 
nr. 137. 

Rechterlijke Macht - Bevoegdheid -
Administratieve handeling- Onrechtma
tigheid - Vaststelling. 

Concl.adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996, 
nr. 137. 

Scheiding der mach ten- Administra
tieve rechtshandeling - Opportuniteit -
Toetsing - Marginale toetsing - Rech
terlijke Macht. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Scheiding der machten - Algemeen 
rechtsbeginsel. 
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Scheiding der machten- Administra
tieve rechtshandeling - Opportuniteit -
Toetsing- Rechterlijke Macht. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Scheiding der machten - Begrip -
Werkloosheid- Recht op werkloosheids
uitkering - Directeur - Discretionaire 
macht. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Rechterlijke Macht - Administratieve 
rechtshandeling - Opportuniteit - Toet
sing - Marginale toetsing - Scheiding der 
Mach ten. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Rechterlijke Macht - Administratieve 
rechtshandeling - Opportuniteit - Toet
sing - Scheiding der machten. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Uitvoerende Macht - Administratieve 
akte - Alde van erkenning - Begrip -
Inhouding. 

Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr. 
C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351. 

Rechterlijke Macht- Opdracht- Wet
gevende Macht - Bindende uitlegging van 
de wet- Beoordeling- Grens. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, 412. 

Wetgevende Macht- Bindende uitleg
ging van de wet- Beoordeling- Grens. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, 412. 

Uitvoerende Macht - Hof van Cas sa
tie - Verenigde kamers - Strafzaken -
Strafvordering - Minister beschuldigd -
Rechterlijke Macht - Hoogste orgaan -
Bevoegdheden van het Hof- Rechtsmid
delen - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 1 dec. 
1999, A.R. P.98.1626.F, P.99.0014.F, 
P.99.0024.F, P.99.0025.F en P.99.0046.F, 
A.C., 1999, nrs. 639, 640, 641, 642 en 
643. 

MACHTSOVERSCHRIJDING 

Aangifte bij het Hof van Cassatie op 
voorschrift van de minister van Justitie -
Deelneming van de minister van Justitie 
aan de uitoefening van de Rechterlijke 
Macht - Raad van State - Bevoegdheid. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 17 nov. 
1994, A.R. nr. C.93.0420.F., Bull. en 
Pas., 1994, nr. 497. 

Ministeriele circulaire- Draagwijdte. 
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 

sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Machtsoverdracht - Uitvoerende Macht 
- Besluiten- Wetten - Koning- Mi
nister. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

MIJNEN. GROEVEN. GRAVERIJEN 

Aansprakelijkheid van de concessio
naris van een mijn - Daad van een derde 
- Ingrijpen. 

Noot, J.F.L., Cass., 25 mei 1992, A.R. nrs. 
9173,9245 en 9350,A.C., 1991-92, nr. 
500. 

MINDERVALIDEN 

Tegemoetkoming- Echtgenoot- Werk
nemer - Onderdaan van een Lid-Staat -
E.G. -Artt. 2 en 3, Verordening (E.E.G.) 
nr. 1408/71 - Uitlegging - Prejudicieel ge
schil - H.v.J. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 9 
sept. 1991, A.R. nr. 9012, Bull. en Pas., 
1992, nr. 7. 

Sociale reclassering- Beschutte werk
plaats - Tewerkgestelde moeilijk te plaat
sen werklozen - Aard van de rechtsbe
trekking. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 dec. 
1991, A.R. nr. 7768, A. C., 1991-92, nr. 
174. 

Tegemoetkomingen - Integratietege
moetkoming - Opschorting van de uit
betaling voor een derde - Opneming in een 
instelling - Voorwaarden. 
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Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 16 
maart 1992, A.R. nr. 7785, A. C., 1991-
92, nr. 375. 

Tegemoetkomingen - Inkomen - Wij
ziging v66r de ingangsdatum - lnkomen 
van het jaar van de ingangsdatum. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 14 dec. 
1992, A.R. nrs. 7922 en 8104, A. C., 
1991-92, nrs. 788 en 789. 

Tegemoetkomingen - Inkomen - Wij
ziging- Ingangsdatum van de beslissing 
over de aanvraag. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 14 dec. 
1992, A.R. nr. 8017, A. C., 1991-92, nr. 
790. 

Tegemoetkomingen - Rechtbanken -
Bevoegdheid - Minister - Beslissing -
Beroep - Handvest van de sociaal verze
kerde - Uitwerkingen. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 
okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, A. C., 1999, 
nr. 540. 

MISDRIJF 

Algemeen, moreel bestanddeel - Ra
cisme - Aanzetting tot discriminatie, ras
senscheiding, haat of geweld - Begrip. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 19 mei 
1993, A.R. nr. P.93.0110.F, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 248. 

Algemeen, begrip, materieel en moreel 
bestanddeel, eenheid van opzet- Vervol
ging wegens een aan een veroordeling voor
afgaand misdrijf- Eenheid van opzet -
Samenloop van misdrijven- Wijziging van 
de wet - Uitwerkingen. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 16 nov. 
1994, A.R. nr. P.94.1206.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 491. 

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen -
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid -
Straf- Bijkomende straf- Bijzondere 
verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen 
rechtstreeks door de rechtspersoon verkre
gen. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
maart 1997, A.R. nr. P.96.1041.N, A. C., 
1997, nr. 152. 

Algemeen. Begrip. Materieel en moreel 
bestanddeel. Eenheid van opzet - Ont
voering van een kind - Bezoekrecht -
Rechterlijke beslissing- Niet vertonen van 
een kind - Tekortkoming opvoedings
plicht- Feitelijke beoordeling. 

Concl. adv.-gen. m.o. S. D'HALLEWEYN, 
Cass., 2 dec. 1997, A.R. nr. P.96.0938.N, 
A.C., 1997, nr. 523. 

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen -
Gemeente - College van burgemeester en 
schepenen - Collegiale beslissing - Een
stemmigheid- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 3 
maart 1999, P.97.1384.F,A.C., 1999, nr. 
124. 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
(BEHOUD VAN) 

Natuurbehoud- Duinendecreet- Be
schermde gebieden - Bouwvergunning -
Bouwverbod - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 5 okt. 
1995,A.R. nr. C.95.0073.N,A.C., 1995, 
nr. 416. 

NATUURLIJK KIND- ZIE : AFSTAM
MING-KIND 

NOTARIS 
Openbare verkoping - Tot een failliete 

boedel behorend vastgoed- Verkoops
voorwaarden - Goedkeuring door de vre
derechter - Rechtsmiddel. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 13 
mei 1994, A.R. nr. 8286, A. C., 1994, nr. 
236. 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE 
Verkiezing- Kiezers -In een beschutte 

werkplaats tewerkgestelde werklozen. 
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 dec. 

1991, A.R. nr. 7768, A. C., 1991-92, nr. 
174. 

Verkiezing- Voordracht van kandida
ten - Vordering van de werkgever tot 
schrapping van de kandidatenlijst - Ter
mijn. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 22 juni 
1992, A.R. nr. 7926, A. C., 1991-92, nr. 
556. 

Verkiezing- Voordracht van kandida
ten - Beroep - K.B. 18 okt. 1990, art. 37 
- Draagwijdte. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 22 juni 
1992,A.R. nr. 7926,A.C., 1991-92, nr. 
556. 

Beschermde werknemer - Arbeidsover
eenkomst - Einde - Dringende reden -
Voortdurende tekortkomingen- Ogen
blik. 
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 19 
sept. 1994, A.R. nr. S.94.0005.F, Bull. 
en Pas., 1994, nr. 387. 

Beschermde werknemers - Bijzondere 
ontslagregeling - Dringende reden -
Eindvonnis - Hoger beroep - Verzoek
schrift - Middel - Ontvankelijkheid -
Formulering- Tijdstip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 24 
nov. 1997, A.R. nr. S.96.0027.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 499. 

Beschermde werknemers- Wergever 
- Arbeidsovereenkomst- Einde - Beein
diging - Ontslag zonder opzegging -
Werknemer- Herplaatsing- Aanvraag 
- Termijn - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 21 
juni 1999, A.R. S.97.0058.F en 
S.97.0128.F, A. C., 1999, nr. 379. 

ONDERWIJS 

Universitair onderwijs- Gesubsidi
eerde universitaire instelling - Perso
neel bedoeld in art. 41 wet 27 juli 1971 -
Aard van de dienstbetrekking. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 nov. 
1992, A.R. nr. 8055, A. C., 1991-92, nr. 
761. 

Universitair onderwijs- Gesubsidi
eerde universitaire instelling - Bijdra
geplicht tegenover de sociale-zekerheids
instelling- Personeel bedoeld in art. 41 
wet 27 juli 1971. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 nov. 
1992, A.R. nr. 8055, A. C., 1991-92, nr. 
761. 

Universitair onderwijs - Gesubsidi
eerde universitaire instelling - Perso
neelsstatuut - Draagwijdte. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 nov. 
1992, A.R. nr. 8055, A. C., 1991-92, nr. 
761. 

Bezoldigingsregeling - Uitvoerende 
Macht - Ministeriele circulaire - Draag
wijdte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1994, A.R. nr. C.94.0417 .F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Gesubsidieerde inrichtingen - Toela
gen- Opneming- Weddetoelagen- 'The
kenning - Inhouding - Begrip. 

Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr. 
C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351. 

Toelagen- Weddetoelagen- Toeken
ning - Personeel- Vereiste bevoegdheids
bewijzen- Franse Gemeenschap- In
houding. 

Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr. 
C.95.0374.F, A.C., 1996, nr. 351. 

Toelagen- Weddetoelagen- Toeken-
ning Franse Gemeenschap 
Beoordelingsbevoegdheid - Inrichtende 
macht - Subjectief recht - Grondslag. 

Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr. 
C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351. 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 

Parlementaire onschendbaarheid- On
derzoek tegen onbekenden - Onwettige 
daden van onderzoek tegen een par
lementslid- Akten enkel nietig t.a.v. het 
parlementslid. 

Concl. eerste adv.-gen. VELD, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Vordering tot het instellen van een on
derzoek - Vorm. 

Concl. eerste adv.-gen. VELD, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Parlementaire onschendbaarheid -
Huiszoeking in de woning van een parle
mentslid- Wettigheid- Vereisten. 

Concl. eerste adv.-gen. VELD, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Parlementaire onschendbaarheid - On
derzoek tegen onbekenden - Parle
mentslid eventueel bij de feiten betrok
ken - Wettigheid van het onderzoek
Vereisten. 

Concl. eerste adv.-gen. VELD, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Opsporingsonderzoek - Beslag en ver
zegeling van zaken - Kort geding - Be
voegdheid van de rechter - Feitelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 nov. 
1995, A.R. nr. C.94.0366.N,A.C., 1995, 
nr. 470. 

Onderzoeksrechter- Verhindering
Vervanging - Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
nov. 1998, A.R. nr. P.98.1360.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 485. 
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Voorlopige hechtenis - Onderzoeksrech
ter - Vordering tot wraking - Medede
ling van de akte van wraking aan de rech
ter - Schorsing van alle vonnissen en 
verrichtingen - Vervanging - Toepasse
lijkheid van artikel 837 Ger.W. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
nov. 1998, A.R. nr. P.98.1360.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 485. 

ONDERZOEKSGERECHTEN 

Regeling van de procedure - Buiten
vervolgingstelling- Motivering. 

Noot, E.L., Cass., 20 mei 1992, A.R. nr. 
9632, A. C., 1991-92, nr. 485. 

Beschikking van de raadkamer - Ver
wijzing van de verdachte naar de politie
rechtbank en buitenvervolgingstelling voor 
hetzelfde feit, anders omschreven - Be
oordeling door de feitenrechter van deze te
genstrijdigheid - Onbevoegdverklaring
Regeling van rechtsgebied. 

Noot, M.D.S., Cass., 29 sept. 1992, A.R. 
nr. 6761, A. C., 1991-92, nr. 635. 

lnternering gelast door rechters die uit
spraak deden over voorlopige hechtenis -
Wettigheid. 

Noot, M.D.S., Cass., 26 april1994, A.R. 
nr. P.94.0358.N, A. C., 1994, nr. 201. 

Kamer van inbeschuldigingstelling - In 
het buitenland verleend bevel tot aanhou
ding - Uitvoerbaarverklaring - Hoger be
roep- Verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling - Bevoegdheid. 

Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R nrs. 
P.95.1146.N en P.95.1147.N,AC., 1995, 
nr. 526. 

Uitlevering - In het buitenland ver
leend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaar
verklaring- Beslissing van de raadka
mer - Hoger beroep - Tijdsverloop sinds 
het instellen van hoger beroep - Kamer 
van inbeschuldigingstelling - Opdracht. 

Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs. 
P.95.1146.N enP.95.1147.N,A.C., 1995, 
nr. 526. 

Voorlopige Hechtenis - Handhaving -
Opdracht - Bevoegdheid. 

Noot G.B., Cass., 26 maart 1996, A.R. nr. 
P.96.0359, A. C., 1996, nr. 104. 

Voorlopige hechtenis - Handhaving -
Eerste beslissing - Opdracht - Controle. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov. 
1997, A.R. nr. P.97.1344.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 453. 

Bevoegdheid - Uitlevering- Vreem
deling - Hechtenis - Buitenlands bevel 
tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring 
en betekening - Verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 
dec. 1997, A.R. nr. P.97.1405.N, A. C., 
1997, nr. 560. 

Correctionalisering- Verzachtende om
standigheden - Vonnisgerecht- Niet be
staan van de verzachtende omstandighe
den - Gevolg. 

Noot, S.D'H., Cass., 26 mei 1998, A.R. nr. 
P.97.0087.N, A. C., 1998, nr. 273. 

ONDERZOEKSRECHTER 
Wraking -Arrest van het hof van be

roep - Cassatieberoep - Ontvankelijk
heid. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 8 dec. 
1998, A.R. nr. P.98.1312.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 512. 

ONROEREND EN ROEREND GOED 
Onroerend goed- Huwelijk- Onroe

rend goed dat het gezin tot voornaamste 
woning dient - Wetsconflict- Vreemde 
wet. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 
1994, nr. 314. 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE 
Onteigeningsbesluit - Seroep tot nie

tigverklaring - Bevoegdheid van de Raad 
van State - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 okt. 
1995, A.R. nr. C.94.0479.F, Bull. en 
Pas., 1995, nr. 432. 

ONTVOERING VAN EEN KIND 
Bezoekrecht- Rechterlijke beslissing

Niet vertonen van een kind - Tekortko
ming opvoedingsplicht - Feitelijke beoor
deling. 

Concl. adv.-gen. m.o. S. D'HALLEWEYN, 
Cass., 2 dec. 1997, A.R. nr. P.96.0938.N, 
A.C., 1997, nr. 523. 

OPENBAAR MINISTERIE 
Burgerlijke zaken- Advies van het O.M. 

- Verzoek tot heropening van de debat
ten. , 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 
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Strafvordering- Uitoefening - Tele
foontap in het buitenland- Bekendma
king van een misdrijf- Gevolg - Beoor
deling. 

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 30 mei 
1995, A.R. nr. P.93.0946.N, A. C., 1995, 
nr. 178. 

Burgerlijke zaken - Cassatieberoep -
Openbare orde - Ontvankelijkheid- Ver
eiste - Begrip - Hoger beroep. 

Noot, J.F.L., Cass., 3 april1995, A.R. nr. 
S.94.0159.F, A. C., 1995, nr. 183. 

Ambtenaar van Financien - Verzoek tot 
inzage van een gerechtelijk dossier -
Machtiging van de procureur-generaal -
Delegatie - Draagwijdte. 

Conclusie adv.-gen. DE RIEMAECKER, 
Cass., 17 juni 1999,A.R. C.97.0223.N, 
A.C., 1999, nr. 369. 

B.T.W.-wetboek- Inzage van een ge
rechtelijk dossier - Machtiging van de 
procureur-generaal of de auditeur-generaal 
- Termen procureur-generaal of auditeur
generaal - Begrip. 

Conclusie adv.-gen. DE RIEMAECKER, 
Cass., 17 juni 1999, A.R. C.97 .0300.N, 
A.C., 1999, nr. 370. 

Ambtenaar van Financien- Verzoek tot 
inzage van een gerechtelijk dossier -
Machtiging van de procureur-generaal -
Vervanging van de procureur-generaal -
Vereisten. 

Conclusie adv.-gen. DE RIEMAECKER, 
Cass., 17 juni 1999, A.R. C.97.0300.N, 
A.C., 1999, nr. 370. 

OPENBAAR VERVOER 
Spoorwegen- Nationale Maatschap

pij der Belgische Spoorwegen - Pen
sioenreglement - Aard. 

Concl. adv.-gen. DE R.AEVE, Cass., 20 sept. 
1993, A.R. nr. 8396, A.C., nr. 357. 

Spoorwegen- Nationale Maatschap
pij der Belgische Spoorwegen - Perso
neel- Pensioen- Rustpensioen- Aan
vraag. 

Concl. adv.-gen. DE R.AEVE, Cass., 20 sept. 
1993,A.R.nr.8396,A.C., 1993,nr. 357. 

OPENBARE DIENST 
Continu!teit - Algemeen rechtsbegin

sel - Doel - Grenzen. 
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 

24 april1998, A.R. nrs. C.97.0252.F en 
C.97.0253.F, Bull. en Pas., 1998, nr. 
210. 

Continu!teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel - Gedwongen 
tenuitvoerlegging - Werken in plaats van 
een publiek rechtspersoon- Wettigheid
Criteria. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
24 april1998, A.R. nrs. C.97.0252.F en 
C.97.0253.F, Bull. en Pas., 1998, nr. 
210. 

Continu!teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel- Toepassing -
Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. 8.97 .0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Continu!teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Continu!teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel- Toepassing -
Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling - Be
grip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

OPENBARE INSTELLING 

Nationale Kas voor Beroepskrediet
Personeel - Statuut - Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr. 
C.94.0004.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
495. 

Nationale Kas voor Beroepskrediet
Personeel - Rechtspositie. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr. 
C.94.0004.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
495. 

OPENBARE WERKEN 

Wegenfonds - Werken uitgevoerd in op
dracht van het Wegenfonds - Voorrecht 
van de onderaannemer - Werken voor re
kening van de Staat - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 3 april 
1992, A.R. nr. 7571, A. C., 1991-92, nr. 
416. 
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OVEREENKOMST 
Allerlei- Financieringshuur- Lea

singovereenkomst inzake roerende goe
deren - Beding tot beperking van de ver
plichting om het verhuurde goed te leveren 
- Verenigbaarheid. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 17 j1Jlli 1993, A.R. nr. 9405, Bull. 
en Pas., 1993, nr. 291. 

Allerlei- Financieringshuur- Lea
singovereenkomst inzake roerende goe
deren - Verhuurde goed - Verlies -
Schorsing of ontbinding van de huur
overeenkomst - Verbod voor de huurder 
om zich daarop te beroepen - Beding -
Verenigbaarheid. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 9405, 
Bull. en Pas., 1993, nr. 291. 

Algemene begrippen - Leonisch beding 
- Begrip. 

Concl. adv.-gen. DE R!EMAECKER, Cass., 5 
nov. 1998, A.R. nr. C.96.0036.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 477. 

Bestanddelen - Voorwerp - Handels
vennootschappen - Gekruiste opties voor 
aankoop en verkoop van aandelen -
Aandeelhoudersovereenkomst - Voor
werp - Geen aantasting van de ven
nootschapsovereenkomst- Leonisch ka
rakter - Geldigheid. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 5 
nov. 1998, A.R. nr. C.96.0036.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 477. 

PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAAR
HEID - ZIE : IMMUNITEIT 

PAULIAANSE RECHTSVORDERING 

Onroerend goed met hypotheek be
zwaard- Bedrieglijke verkoop- Beta
ling van de hypothecaire schuldvorderin
gen naar aanleiding van die verkoop -
Gevolg. 

Noot, G.D., Cass., 15 mei 1992, A.R. nr. 
7517,AC., 1991-92, nr. 487. 

Verdeling- Nalatenschap- Schuld
eisers van de medegerechtigde - Pauli
aanse vordering - Voorwaarden. 

Conclusie adv.-gen. DE RIEMAECKER, 
Cass., 3 dec. 1999, A.R. C.96.0121.N, 
A. C., 1999, nr. 658. 

PENSIOEN 

Vergoedingspensioen - Samenloop -
Arbeidsongeschiktheidsuitkering Z.I.V. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 29 
maart 1993,A.R. nr. 8276,A.C., 1993, 
nr. 162. 

Allerlei- Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen - Personeel -
Rustpensioen - Aanvraag. 

Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 sept. 
1993, A.R. nr. 8396, A. C., 1993, nr. 357. 

Werknemers- Rustpensioen- Loop
baan- Eenheid van loopbaan- Breuk
Teller - Vaststelling - Bedrag van het 
toegekende pensioen. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 
mei 1996, A.R. nr. S.95.0052.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 181. 

Werknemers - Rustpensioen- Gelijke 
behandeling - Mannen en vrouwen -
Toepassingssfeer Uitsluiting 
Pensioenleeftijd - Verschil - Manne
lijke en vrouwelijke werknemers- E.E.G. 
-Art. 7 Richtlijn Raad 79/7/E.E.G.- Be
paling - Uitlegging - Prejudiciele vraag 
-H.v.J. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Werknemers - Rustpensioen- Gelijke 
behandeling - Mannen en vrouwen -
Toepassingssfeer Uitsluiting 
Pensioenleeftijd- Verschil- Manne
lijke en vrouwelijke werknemers -
Uitleggingswet. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Werknemers - Rustpensioen- Flexi
bele pensioenleeftijd - Doel. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Algemeen- Niet voor beslag vatbaar
Rustpensioen en uitkering tot levenson
derhoud - Samenvoeging- Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. PrRET, Cass., 19 juni 
1997, A.R. nr. C.96.0238.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 283. 

PREJUDICIEEL GESCHIL 

Arbitragehof- Prejudiciele vraag - Ver
plichting voor het Hofvan Cassatie- Niet 
ontvankelijk cassatieberoep - Gevolg. 

Noot, M.D.S., Cass., 31 mei 1994, A.R. nr. 
P.93.0458.N, A.C., 1994, nr. 273. 
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Arbitragehof- Prejudiciele vraag - Ver
plichting voor het Hof van Cassatie -
Grenzen - Eindbeslissing - Cassatie
beroep- Niet-ontvankelijkheid- Gelijk
heid - Discriminatieverbod. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 5 nov. 
1996,A.R. nr. P.95.1428.N,AC., 1906, 
nr. 417. 

Arbitragehof - Cassatiemiddel -
Arbitragehof- Vroeger arrest - Vraag 
met hetzelfde onderwerp - Hof van Cas
satie- Verplichting. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 
maart 1999, A.R. S.97.0056.F, A. C., 
1999, nr. 186. 

Arbitragehof- Hof van Cassatie - Ver
plichting - Grenzen - Artikel 103 Gw. 
(1994). 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 1 dec. 
1999, A.R. P.98.1626, P.99.0014.F, 
P.99.0024.F, P.99.0025.F en P.99.0046.F, 
A.C., 1999, nrs. 639, 640, 641, 642 en 
643. 

RAAD VAN STATE 

Afdeling administratie - Bevoegdheid -
Handeling van een bestuurlijke overheid
Verzoek tot nietigverklaring- Beoorde
ling t.a.v. de bevoegdheid. 

Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., Ver. K., 
5 feb. 1993, A.R. nr. 8125, AC., 1993, 
nr. 77. 

Afdeling administratie -Arrest vat
baar voor cassatieberoep - Bevoegdheid 
van het Hof. 

Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., Verk. K., 
5 feb. 1993, A.R. nr. 8209, A. C., 1993, 
nr. 78. 

Afdeling wetgeving - Advies - Drin
gende noodzakelijkheid - Ministers - Be
oordeling. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Administratief kort geding - Schor
sing van de tenuitvoerlegging van een akte 
of een reglement van een bestuurlijke over
heid - Bevoegdheid - Voorwaarden. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 
okt. 1993, Ver. K., A.R. nr. C.93.0045.N, 
A.C., 1993, nr. 411. 

Bevoegdheid- Nietigverklaring- Ar
beidsovereenkomst. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr. 
C.94.0004.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
495. 

Bevoegdheid - Vreemdelingen - Be
volkingsregister - Inschrijving - Recht op 
inschrijving. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr. 
C.93.0052.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
496. 

Administratiefkort geding -Akte ofre
glement van een administratieve over
heid - Schorsing - Bevoegdheid - Be
paling. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr. 
C.93.0052.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
496. 

Afdeling administratie- Bevoegdheid
Handeling van een administratieve over
heid - Beslissing van de minister van Jus
titie inzake machtsoverschrijding. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 17 nov. 
1994, A.R. nr. C.93.0420.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 497. 

Bevoegdheid- Beroep tot nietigverkla
ring van een administratieve handeling -
Onteigening ten algemenen nutte. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 okt. 
1995, A.R. nr. C.94.0479.F, Bull. en 
Pas., 1995, nr. 432. 

Administratief kort geding - Schor
sing van de tenuitvoerlegging van een akte 
of reglement van een administratieve over
heid - Bevoegdheid - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A C., 1996, 
nr. 137. 

Afdeling administratie - Bevoegdheid -
Beroep tot nietigverklaring - Grenzen -
Akte van een administratieve overheid -
Naamloze vennootschap- Oprichting door 
een administratieve overheid - Controle 
door de overheid - Beslissingen bindend 
voor derden- Ontstentenis - Akte van de 
raad van bestuur. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 14 feb. 
1997, A.R. nr. C.96.0211.N, A. C., 1997, 
nr. 88. 

Afdeling administratie - Bevoegdheid -
Beroep tot nietigverklaring- Akten en re
glementen van administratieve overhe
den - Administratieve overheden - Be
grip. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 14 feb. 
1997,A.R. nr. C.96.0211.N,AC., 1997, 
nr. 88. 
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RECHTBANKEN 

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vor
dering in rechte - Oorzaak- Ambtshalve 
wijziging door de rechter - Vordering ge
grond op het bestaan van een contract -
Precontractuele fout- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 
1997, A.R. nr. C.96.0125.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 531. 

Strafzaken - Algemeen - Bepalingen 
van het Ger.W. betreffende het deskundi
genonderzoek - Toepassing voor de straf
gerechten. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
24 juni 1998, A.R. nr. P.97 .1075.F, Bull. 
en Pas., 1998, nr. 332. 

Burgerlijke zaken- Sociale zaken (bij
zondere regels) - Bevoegdheid - Minder
validen - Tegemoetkomingen - Minis
ter - Beslissing - Beroep - Handvest 
van de sociaal verzekerde - Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 
okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, A. C., 1999, 
nr. 540. 

RECHTEN VAN DE MENS 

Art. 14 Jo 8.1 E.V.R.M.- Discrimina
tieverbod- Natuurlijk kind- Erfrecht
Art. 756 B.W. (oud) 

Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei 
1992, A.R. nr. 6583, A. C., 1991-92, nr .. 
484. 

Verdrag Rechten van de Mens.- Art. 6 
-Art. 6.1 - Recht op een eerlijke be
handeling van zijn zaak- Burgerlijke za
ken- Advies van het O.M. - Kennis van 
dat advies - Verzoek tot heropening van 
de debatten - Weigering van de rechter. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6.1 
- Onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
van de rechter- Tuchtzaak- Provin
ciale raad van de Orde van Geneesheren
Magistraat-assessor- Wraking. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec. 
1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550. 

Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6.1 
- Onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
van de rechter - Tuchtzaak - Provin
ciale raad van de Orde van Geneesheren
Samenstelling. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec. 
1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550. 

Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 
-Art. 6.1- lntemering gelast door rech
ters die uitspraak deden over voorlopige 
hechtenis. 

Noot, M.D.S., Cass., 26 april1994, A.R. 
nr. P.94.0358.N, A. C., 1994, nr. 201. 

Verdrag Rechten van de Mens - Arti
kel6 -Artikel6.2- Jeugdrechtbank
Maatregelen ten aanzien van minderjari
gen - Voorbereidende rechtspleging - Be
houd in het milieu - Prestatie van op
voedkundige of filantropische aard - Aard 
- Gevolg- Aanwijzingen van schuld
Vermoeden van onschuld. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 
maart 1997,A.R. nr. P.96.1660.N,AC., 
1997, nr. 123. 

Verdrag Rechten van de Mens - Arti
kel 6 - Artikel 6.1 - Belastingzaken -
Inkomstenbelastingen- Voorziening voor 
het hof van beroep - Hof van beroep -
Bevoegdheden- Belastingverhogingen
Beschuldiging in strafzaken- Gegrond
heid - Eerlijk proces. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 
sept. 1997, A.R. nr. S.96.0082.F, Bull. 
en Pas., 1997, nr. 371. 

Verdrag Rechten van de Mens - Arti
kel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een eer
lijke behandeling van de zaak - Rechter
lijk gewijsde - Strafzaken - Gezag van 
gewijsde- Gelding ten opzichte van der
den. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 okt. 
1997,A.R. nr. C.94.0030.N,A.C., 1997, 
nr. 381. 

lntemationaal Verdrag burgerrechten en 
politieke rechten- Artikel14.2- Ver
moeden van onschuld - Voorlopige hech
tenis - Handhaving - Eerste beslissing -
Wettigheid van het bevel tot aanhouding
Onderzoeksgerechten- Opdracht - Con
trole. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov. 
1997, A.R. nr. P.97.1344.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 453. 

Verdrag Rechten van de Mens- Arti
kel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van on
schuld- Voorlopige hechtenis - Hand
having- Eerste beslissing- Wettigheid 
van het bevel tot aanhouding -
Onderzoeksgerechten - Opdracht - Con
trole. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov. 
1997, A.R. nr. P.97.1344.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 453. 
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Internationaal Verdrag Burgerrechten en 
Politieke Rechten-Artikel14.3, aanhefen 
c - Strafvervolging- Onredelijke vertra
ging- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 9 
dec. 1997, volt. zitt., A.R. nr. 
P.96.0488.N, A.C., 1997, nr. 543. 

Verdrag Rechten van de Mens - Arti
kel6 -Artikel6.1- Strafvervolging
Redelijke termijn - Overschrijding -
Sanctie. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 9 
dec. 1997, volt. zitt., A.R. nr. 
P.96.0488.N, A.C., 1997, nr. 543. 

Verdrag Rechten van de Mens - Arti
kel 13 - Daadwerkelijke rechtshulp -
Strafvervolging - Schending van de re
delijke termijn - Verval van de strafvor
dering - Vermindering van de straf
Schuldigverklaring zonder straf. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 9 
dec. 1997, volt. zitt., A.R. nr. 
P.96.0488.N, A. C., 1997, nr. 543. 

Verdrag Rechten van de Mens - Arti
kel 5 - Artikel 5.4 - Uitlevering -
Vreemdeling gedetineerd ter beschikking 
van de Uitvoerende Macht - Voorziening 
bij de rechter - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 
dec. 1997,A.R. nr. P.97.1405.N,A.C., 
1997, nr. 560. 

Verdrag Rechten van de Mens - Arti
kel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijk proces -
Rechterlijk gewijsde - Gezag van het ge
wijsde - Strafzaken - Tegenstelbaar aan 
derden. 

Conl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. C.97 .0200.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 501. 

Internationaal Verdrag Burgerrechten en 
Politieke Rechten-Artikel14.7- Non bis 
in idem - Begrip - Eenzelfde inbreuk -
Strafrechtelijke sanctie en administra
tieve sanctie. 

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 5 feb. 
1999, A.R. C.97.0441.N, A. C., 1999, nr. 
68. 

Internationaal Verdrag Burgerrechten en 
Politieke Rechten -Artikel14.7- Non bis 
in idem - Begrip - Eenzelfde inbreuk -
Strafrechtelijke sanctie en administra
tieve sanctie. 

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 5 feb. 
1999, A.R. C.98.0398.N, A. C., 1999, nr. 
68. 

Verdrag Rechten van de Mens - Arti
kel 6 - Artikel 6.1 - Onpartijdigheid van 
de rechter- Hofvan beroep- Samen
stelling van het rechtscollege - Uitspraak 
van het arrest - Magistraat die een wet
tig verhinderde magistraat vervangt- Ma
gistraat die tijdens de verwijziging deel 
heeft uitgemaakt van de kamer van inbe
schuldigingstelling - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. J. Spreutels, Cass., 16 
juni 1999, A.R. P.98.0738.F, A. C., 1999, 
nr. 362. 

RECHTERLIJKE MACHT - ZIE 
MACHTEN 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
Strafzaken - Internering gelast door 

rechters die uitspraak deden over voorlo
pige hechtenis - Wettigheid. 

Noot, M.D.S., Cass., 26 april1994, A.R. 
nr. P.94.0358.N, A. C., 1994, nr. 201. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 
Gezag - Strafzaken - Arbeidsonge

val - Schade - Beslissing van het straf
gerecht - Beslissing van het ar
beidsgerecht- Gezag van het strafrech
telijk gewijsde t.a.v. de burgerlijke rech
ter. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 12 
okt. 1992,A.R. nr. 9417, Bull. en Pas., 
1992, nr. 662. 

Gezag van gewijsde - Strafzaken- Ver
volging wegens aan een veroordeling voor
afgaand misdrijf- Eenheid van opzet -
Samenloop van misdrijven - Wijziging van 
de wet - Uitwerkingen. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 16 nov. 
1994, A.R. nr. P.94.1206.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 491. 

Algemeen- Strafzaken- Vrijspraak
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 20 
mei 1997, A.R. nr. P.96.0141.N, A. C., 
1997, nr. 235. 

Gezag van gewijsde- Strafzaken
Gelding ten opzichte van derden. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 okt. 
1997,A.R. nr. C.94.0030.N,A.C., 1997, 
nr. 381. 

Gezag van gewijsde- Strafzaken
Gelding ten opzichte van derden- On
vrijwillige slagen en verwondingen -
Alcoholintoxicatie of dronkenschap - On
derscheiden stra:ffen- Schade - Oorza
kelijk verband - Verzekeraar - Regres
vordering. 
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Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 okt. 
1997, A.R. nr. C.94.0030.N, A. C., 1997, 
nr. 381. 

Gezag van gewijsde- Strafzaken -
Tegenstelbaar aan derden. 

Conl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. C.97.0200.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 501. 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 

Beginsel van de gelijkheid der wapens -
Burgerlijke zaken -Advies van het O.M. 
- Kennis van dat advies - Verzoek tot 
heropening van de debatten- Weigering 
van de rechter. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Recht op de onpartijdigheid van de rech
ter - Belastingzaken - Aanslag - Be
slissing van de directeur der belastingen -
Behandeling van het bezwaarschrift door 
een gedelegeerd ambtenaar. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov. 
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 470. 

Beginsel van onafhankelijkheid en on
partijdigheid van de rechter- Orde van 
Geneesheren - Provinciale raad - Tucht
zaak- Magistraat-assessor- Wraking. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec. 
1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550. 

Beginsel van onafhankelijkheid en on
partijdigheid van de rechter - Tuchtzaak 
- Provinciale raad van de Orde van Ge
neesheren - Samenstelling. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, 24 dec.1993, 
A.R. nr. 8810, A. C., 1993, nr. 550. 

Beginsel van behoorlijk bestuur - Be
ginsel van de eerbiediging van het gewet
tigd vertrouwen - Cassatiemiddel - Be
wering die een feitelijke beoordeling 
inhoudt - Niet ontvankelijk middel. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 
maart 1994,A.R. nr. S.93.0097.F,A.C., 
1994, nr. 119. 

Dwaling- Rechtvaardiging- Onover
komelijke dwaling- Begrip- Grand
slag. 

Noot, J.F.L., Cass., 31 okt. 1994, A.R. nr. 
S.94.0035.F, A. C., 1994, nr. 462. 

Beginsel van behoorlijk bestuur - Be
ginsel van de eerbiediging van het gewet
tigd vertrouwen - Ministeriele circulaire. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Algemeen rechtsbeginsel volgens het
welk een rechter een norm niet mag toe
passen die een bepaling van hogere rang 
schendt - Begrip - Uitvoerende Macht. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Algemeen rechtsbeginsel dat ver
ordeningsbesluiten geen terugwerkende 
kracht hebben- Gevolg- Vroegere vol
dongen toestanden. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
jan. 1996,A.R. nr. S.95.0011.F,Bull. en 
Pas., 1996, nr. 44. 

Besluiten - Verordeningsbesluiten -
Niet terugwerkende kracht - Algemeen 
rechtsbeginsel- Algemeen rechtsbegin
sel dat verordeningsbesluiten geen terug
werkende kracht hebben. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
jan. 1996, A.R. nr. S.95.0011.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 44. 

Machten - Scheiding der machten. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Continui:teit van de openbare dienst -
Doel - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
24 april1998, A.R. nrs. C.97.0252.F en 
C.97.0253.F, Bull. en Pas., 1998, nr. 
210. 

Continui:teit van de openbare dienst -
Gedwongen tenuitvoerlegging- Werken in 
plaats van een publiek rechtspersoon -
Wettigheid - Criteria. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
24 april1998, A.R. nrs. C.97.0252.F en 
C.97.0253.F, Bull. en Pas., 1998, nr. 
210. 

Continui:teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel - 'Ibepassing -
Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling - Be
grip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Continui:teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel - Begrip. 
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Continui:teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel - 'lbepassing
Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling - So
ciale zekerheid- Werknemers- Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Continui:teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel - 'lbepassing
Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Non bis in idem- Fiscale misdrijven
Administratieve sancties - Strafrechte
lijke sancties - Cumulatie. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 5 feb. 
1999,A.R. C.97.044l.N,A.C., 1999, nr. 
67. 

Non bis in idem- Fiscale misdrijven
Administratieve sancties - Strafrechte
lijke sancties - Cumulatie. 

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 5 feb. 
1999, A.R. C.98.0398.N, A. C., 1999, nr. 
68. 

Strafzaken - Persoonlijk karakter van 
de straffen- Rechtspersonen- Gemeente 
- College van burgemeester en schepe
nen- Collegiale beslissing- Eenstem
migheid- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 3 
maart 1999, P.97.1384.F, A C., 1999, nr. 
124. 

RECHT VAN VERDEDIGING 

Strafzaken - Voorlopige hechtenis -
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Verdachte die beweert in de onmoge
lijkheid te verkeren op de terechtzitting van 
het onderzoeksgerecht te verschijnen -
Recht van zijn advocaat om hem te verte
genwoordigen en een conclusie neer te leg
gen - Verplichting van het onderzoeks
gerecht om op die conclusie te antwoorden. 

Concl. eerste adv.-gen. VELD, Cass., 26 
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas., 
1992, nr. 339. , 

Rekenhof- Procedure - Veroordeling 
van rekenplichtige - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 19 juni 
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terecht
zitting, A.C., 1991-92, nr. 552. 

Burgerlijke zaken- Advies van het O.M. 
- Kennis van dat advies - Verzoek tot 
heropening van de debatten- Weigering 
van de rechter. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Art. 14.3.g I.V.B.P.R. - Dwang- In
houdelijke controle. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 
mei 1993,A.R. nr. 6416,A.C., 1993, nr. 
225. 

Strafzaken - Hof van assisen - Ano
nieme getuigen- Mogelijkheden tot on
dervraging via een telefoonapparaat -
Verweermogelijkheden - Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 15 
juli 1997, A.R. nr. P.97.0780.N, A. C., 
1997, nr. 314. 

Burgerlijke zaken- Rechterlijk gewijsde 
- Strafzaken - Gelding ten opzichte van 
derden. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 okt. 
1997,A.R. nr. C.94.0030.N,A.C., 1997, 
nr. 381. 

Strafzaken - Onpartijdigheid van de 
rechter- Hofvan beroep- Samenstel
ling van het rechtscollege - Uitspraak van 
het arrest - Magistraat die een wettig ver
hinderde magistraat vervangt - Magis
traat die tijdens de verwijzing deel heeft 
uitgemaakt van de kamer van inbeschul
digingstelling- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 16 juni 
1999, A.R. P.98.0738.F, A. C., 1999, nr. 
362. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN 
Op conclusie - Strafzaken - Voorlo

pige hechtenis - Verdachte die beweert in 
de onmogelijkheid te verkeren op de te
rechtzitting van het onderzoeksgerecht te 
verschijnen - Conclusie van de advocaat 
waarin hij de machtiging vraagt om hem te 
vertegenwoordigen - Verplichting om op 
die conclusie te antwoorden. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 26 
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas., 
1992, nr. 339. 

Op conclusie - Strafzaken - Onder
zoeksgerechten - Regeling van de pro
cedure- Buitenvervolgingstelling. 
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Noot, E.L., Cass., 20 mei 1992, A.R. nr. 
9632, A. C., 1991-92, nr. 495. 

Algemeen- Burgerlijke zaken - Ver
schijnende partij - Verzoek tot herope
ning van de debatten - Afwijzing - Mo
tivering. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Algemeen- Burgerlijke zaken- Dub
belzinnige redenen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 
april1994, A.R. nr. S.93.0148.F, Bull. 
en Pas., 1994, nr. 185. 

Algemeen - Straf en strafmaat - Bij
zondere motiveringsverplichting- Hofvan 
Cassatie - Toetsing van het Hof- Mar
ginale toetsing - Grens. 

Concl. adv.-gen. Du JARDIN, Cass., 24jan. 
1995,A.R. nr. P.92.7292.N,A.C., 1995, 
nr. 36. 

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke 
dranken en douane en accijnzen inbegre
pen) - Oorspronkelijke tenlastelegging -
Herformulering - Vrijspraak - Vereiste. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 20 
mei 1997, A.R. nr. P.96.014l.N, A. C., 
1997, nr. 235. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 

Strafzaken - Tussen raadkamer en 
politierechtbank - Beschikking van de 
raadkamer - Verwijzing van de verdachte 
naar de politierechtbank en buitenver
volgingstelling voor hetzelfde feit, anders 
omschreven - Onbevoegdverkla-ring door 
de politierechtbank-----' Rege-ling van rechts
gebied - Vernietiging van de beschik
king-van de raadkamer- Verwijzing van 
de ~~;lk naar de raadkamer, anders sa
mengesteld. 

Noot, M.D.S., Cass., 29 sept. 1992, A.R. 
nr. 6761, A. C., 1991-92, nr. 635. 

REKENHOF 

Grondwettelijke opdracht - Veroorde
ling van rekenplichtige - Recht van ver
dediging- Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terecht
zitting, A. C., 1991-92, nr. 552. 

RETRIBUTIE 

Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
sept. 1998, A.R. nr. C.97.0290.F, Bull. 
en Pas., 1998, nr. 397. 

SCHIP. SCHEEPVAART 

Beslag - Bewarend beslag - Zeevor
dering - Zeeschip - Zeeschuld - Schul
denaar - Andere persoon dan de eige
naar. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 1 
okt. 1993,A.R. nr. 8050,A.C., 1993, nr. 
391. 

SCHULDVERGELIJKING 

Wettelijke schuldvergelijking- Verja
ring - Burgerlijke zaken - Stuiting. 

Noot J.F.L., onder Cass., 25 okt. 1993, 
A.R. nr. 9649, A. C., 1993, nr. 425. 

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DO· 
DEN 

Onopzettelijk toebrengen van verwon
dingen en onopzettelijk doden - Misdrijf 
- Verjaring- Termijn -Aanvang. 

Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr. 
9627, A. C., 1994, nr. 16. 

Onopzettelijk toebrengen van verwon
dingen en onopzettelijk doden - Toere
kenbaarheid - Rechtspersonen - Ge
meente - College van burgemeester en 
schepenen - Collegiale beslissing - Een
stemmigheid - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 3 
maart 1999, A.R. P.97.1384.F, A. C., 
1999, nr. 124. 

SOCIALE ZEKERHEID 

Werknemers - Bijdrageplicht - Ge
subsidieerde universitaire instelling - Per
soneel bedoeld in art. 41 wet 27 juli 1971. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 nov. 
1992, A.R. nr. 8055, A. C., 1991-92, nr. 
761. 

Werknemers - Bijdragen- Loon
Kosten ten laste van de werkgever - Bui
tenlandse werknemer - Tewerkstelling in 
Belgie. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
mei 1993, A.R. nr. 8322, A. C., 1993, nr. 
239. 

Werknemers - Bijdragen- Betaling
Niet-bet~ling- Aansprakelijkheid bui
ten overeenkomst- Daad - Fout -Wets
of verordeningsbepaling - Materiele over
treding. 
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
okt. 1994, A.R. nr. C.93.0243.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 412. 

Zelfstandigen - Bijdragen - Algemene 
bepalingen - Bezigheid die normaal het 
volgendjaar niet wordt hernomen- Be
grip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 12 
dec. 1994, A.R. nr. S.94.0065.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 549. 

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid- Continui:teit van de open
bare dienst - Algemeen rechtsbeginsel
Toepassing- Voorrecht van de dwingende 
kracht van de administratieve rechtshan
deling. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Algemeen - Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid- Opdracht- Organisatie -
Aard. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid - Continui:teit van de open
bare dienst - Algemeen rechtsbeginsel -
Toepassing - Voorrecht van de dwingende 
kracht van de administratieve rechtshan
deling- Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998,A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Werknemers- Bijdragen- Hoofde
lijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer 
- Bouwplaats - Tewerkgestelde werkne
mers - Dagelijkse lijst- Weglatingen
R.S.Z. - Verschuldigd bedrag - Aard. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
mei 1999, A.R. S.98.0015.F, A. C., 1999, 
nr. 256. 

Algemeen - Handvest van de sociaal 
verzekerde - Gevolgen - Mindervaliden 
- Tegemoetkomingen - Rechtbanken -
Bevoedheid - Minister - Beslissing - Be
roep. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 
okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, A. C., 1999, 
nr. 540. 

STEDENBOUW 

Sanctie - Herstel - Burgerlijke par
tij - Gemeente en gewest - Veroorde
ling tot het betalen van een geldsom, 

gelijk aan de meerwaarde - Op die som 
verschuldigde interesten - Aard. 

Concl. van adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 25 
feb. 1992, A.R. nr. 4965, A. C., 1991-
92, nr. 333. 

Ruimtelijke ordening- Bouw- ofver
kavelingsverbod - Schadeloosstelling -
Waardevermindering van het goed - Ra
ming- Schatting- Procedure -Art. 1, 
§ 2, K.B. 24 okt. 1978 - Wettigheid. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 1 okt. 1992, A.R. nr. 9038, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 644. 

Ruimtelijke ordening- Bouw- ofver
kavelingsverbod -Recht op schadever
goeding - Aard. 

Concl. adv.-gen. JANNSENS DE BISTRO· 
VEN, Cass., 1 okt. 1992, A.R. nr. 9038, 
Bull. en Pas., 1992, nr. 644. 

Herstel van de plaats in de vorige staat 
- Strafzaken- Vordering van de gemach
tigde ambtenaar- Vordering die tot de 
strafVordering behoort - Gevolgen. 

Noot, E.L., Cass., 20 jan. 1993, A.R. nrs. 
9672, 9817 en 9894, A. C., 1993, nrs. 39, 
39bis en 39ter. 

Bouwvergunning - Duinendecreet -
Beschermde gebieden - Bouwverbod -
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 5 okt. 
1995, A.R. nr. C.95.0073.N, A. C., 1995, 
nr. 416. 

Bouwvergunning - Schijnbare onregel
matigheid - Gebruik - Aantasting van 
subjectieve burgerlijke rechten- Bevoegd
heid van de rechter in kort geding. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996, 
nr. 137. 

STRAF 
Allerlei - Motivering - Toesting van het 

Hofvan Cassatie- Marginale toetsing
Grens. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 24 jan. 
1995,A.R. nr. P.92.7292.N,A.C., 1995, 
nr. 36. 

Andere straffen- Verbeurdverklaring
Bijzondere verbeurdverklaring 
Vermogensvoordelen - Misdrijf gepleegd 
door rechtspersoon- Vermogensvoordelen 
rechtstreeks door de rechtspersoon verkre
gen. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
maart 1997, A.R. nr. P.96.1041.N, A. C., 
1997, nr. 152. 
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Andere straffen - Verbeurdverklaring -
Bijzondere verbeurdverklaring- Recht
streeks uit het misdrijf verkregen ver
mogensvoordelen - Beslissing van de straf
rechter - Kracht van gewijsde -
Aanspraak van een derde - Bevoegde 
rechter. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 22 
sept. 1998,A.R. nr. P.97.1348.F,A.C., 
1998, nr. 411. 

Aller lei - Sociale zekerheid - Werkne
mers - Bijdragen - Hoofdelijke aanspra
kelijkheid- Hoofdaannemer- Bouw
plaats - Tewerkgestelde werknemers -
Dagelijkse lijst- Weglatingen- R.S.Z. -
Verschuldigd bedrag- Aard. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
mei 1999, A.R. S.98.0015.F, A. C., 1999, 
nr. 256. 

STRAFVORDERING 
Hechtenis en vervolging van parle

mentslid - Parlementaire onschend
baarheid - Schending door openbare amb
tenaren van door de Grondwet ge
waarborgde rechten - Voorwaarden. 

Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr. 
6159, A. C., 1991-92, nr. 208. 

Ontvankelijkheid - Recht van verde
diging - Schending - Dwang. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 
mei 1993, A.R. nr. 6416, A. C., 1993, nr. 
225. 

Voorrecht van rechtsmacht - Instellen 
van de strafvordering. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1 
april 1996, A.R. nr. P.96.017l.F, Bull. 
en Pas., 1996, nr. 108. 

TAALGEBRUIK 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) -Von

nissen en arresten - Nietigheden - Bur
gerlijke zaken - Eentaligheid van de be
slissing - Aanhaling in een andere taal. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 20 jan. 
1992, A.R. nrs. 7607, 7683 en 7740, 
A.C., 1991-92, nr. 256. 

TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE 
Wisselbrief- Betaling aan derde-houder 

door betrokkene niet-acceptant - Teniet
gaan wisselverbintenis - Verhaal - Ge
volg. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass., 14 
jan. 1994, A.R. nr. 8081, A. C., 1994, 
nr. 18. 

TUSSENKOMST 

Strafzaken - Rechtsvordering van de be
klaagde - Gedwongen tussenkomst van 
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds -
Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 dec. 
1995, A.R. nr. P.94.0300.N, A. C., 1995, 
nr. 557. 

UITLEVERING 

In het buitenland verleend bevel tot aan
houding - Uitvoerbaarverklaring - Be
slissing van de raadkamer - Hoger be
roep - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Opdracht. 

Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs. 
P.95.1146.N enP.95.1147.N,A.C., 1995, 
nr. 526. 

In het buitenland verleend bevel tot aan
houding- Uitvoerbaarverklaring- Be
slissing van de raadkamer - Hoger be
roep - Verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling - Kamer van inbeschuldingstelling 
- Bevoegdheid. 

Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs. 
P.95.1146.N enP.95.1147.N,A.C., 1995, 
nr. 526. 

Vreemdeling- Hechtenis- Buiten
lands bevel tot aanhouding - Uitvoerbaar
verklaring en betekening - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Bevoegd
heid onderzoeksgerecht. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 
dec. 1997, A.R. nr. P.97.1405.N, A. C., 
1997, nr. 560. 

Vreemdeling- Hechtenis - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Cassatie
beroep - Wet Voorlopige Hechtenis 1990 -
Termijn - Toepasselijkheid. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 
dec. 1997, A.R. nr. P.97.1405.N, A. C., 
1997, nr. 560. 

Vreemdeling gedetineerd ter beschik
king van de Uitvoerende Macht - Voor
ziening bij de rechter - Onbevoegdheid 
onderzoeksgerecht - Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 5.4 - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 
dec. 1997, A.R. nr. P.97.1405.N, A. C., 
1997, nr. 560. 
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UITVOERBAARVERKLARING 

In het buitenland verleend bevel tot aan
hoU(ling- Beslissing van de raadkamer
Hoger beroep- Tijdsverloop sinds het in
stellen van hoger beroep - Kamer van in
beschuldingstelling - Opdracht. 

Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs. 
P.95.1146.N enP.95.1147.N,AC., 1995, 
nr. 526. 

In het buitenland verleend bevel tot aan
houding- Beslissing van de raadkamer
Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling- Kamer van inbeschul
dingstelling - Bevoegdheid. 

Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs. 
P.95.1146.N en P.95.1147.N,A.C., 1995, 
nr. 526. 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN 

Belastingzaken - Inkomstenbelastin
gen - Bestanddelen. 

Noot, B.J.B., Cass., 10 maart 1993, A.R. 
nr. 34, A.C., 1993, nr. 138. 

VENNOOTSCHAPPEN 

Gemeenschappelijke regels - Han
delsvennootschappen- Vereffening- Be
ginsel van gelijkheid van de schuldeisers -
Inkomstenbelastingen- Rechten en voor
rechten van de Schatkist - Beslag onder 
derden- Wettelijke hypotheek- Inschrij
ving- Artt. 324 tot 326 W.I.B. - Gevol
gen. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 268. 

Handelsvennootschappen- Algemeen
Ontbinding - Vereffening - Handelaar, 
ophouden van betalen en geschokt zijn van 
krediet - Faillissement. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
juni 1994, A.R. nr. C.93.0503.N, A. C., 
1994, nr. 319. 

Handelsvennootschappen - N aamloze 
vennootschappen - Oprichting door een 
administratieve overheid - Controle door 
de overheid- Beslissingen bindend voor 
derden - Ontstentenis - Gevolg - Akte 
van de raad van bestuur - Beroep tot nie
tigverklaring - Bevoegdheid van de Raad 
van State - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 14 feb. 
1997, A.R. nr. C.96.0211.N, A. C., 1997, 
nr. 88. 

Handelsvennootschappen- Algemeen
Bestanddelen - Deelname in de winst en 
in het verlies - Gekruiste opties voor aan
koop en verkoop van aandelen- Aan
deelhoudersovereenkomst - Voorwerp -
Geen aantasting van de vennootschaps
overeenkomst- Leonisch karakter- Gel
digheid. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 5 
nov. 1998, A.R. nr. C.96.0036.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 477. 

VERBINTENIS 

·Betaling- Toerekening van de betalin
gen - Schuld die interest geeft - Con
tractuele zaken - Vergoedende interest -
Begrip. 

Concl. proc.-gen. VELD, Cass., 28 okt. 
1993, A.R. nr. 9496, Bull. en Pas., 
1993, nr. 435. 

Zekere, vaststaande en opeisbare schuld
vordering - Begrip - Schuldvordering 
vermeld in een n.a.v. een gerechtelijke ver
deling door de notaris opgemaakte staat 
van vereffening. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 5 sept. 
1977, A.R. nr. C.96.0327.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 336. 

Eenzijdige handeling - Ontvangende 
handeling- Totstandkoming- Gevol
gen- Kennis - Begrip- Voorwaarden
Toepassing - Ondernemingsraad en 
veiligheidscomite - Beschermde werkne
mers- Werkgever- Arbeidsovereen
komst - Einde - Beeindiging - Out
slag zonder opzegging- Werknemer
Herplaatsing - Aanvraag - Termijn -
Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 21 
juni 1999, A.R. S.97.0058.F en 
S.97.0128.F, A. C., 1999, nr. 379. 

VERDELING 

Gerechtelijke verdeling- Notariele staat 
van vereffening - Geen homologatie -
Verzoek om bewarend beslag. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 5 sept. 
1977, A.R. nr. C.96.0327.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 336. 

N alatenschap - Schuldeisers van de 
medegerechtigde - Pauliaanse vorde
ring - Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 3 
dec. 1999, A.R. C.96.0121.N, A.C., 
1999, nr. 658. 
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VERHAAL OP DE RECHTER 

Artt. 1140 tot 1147 Ger.W. -Aanspra
kelijkheid van de Staat niet noodzakelijk 
uitgesloten door de regels inzake verhaal op 
de rechter. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas., 
1992, nr. 215. 

VERJARING 

Burgerlijke zaken- Termijnen - Ar
beidsongeval - Fonds voor Arbeidsonge
vallen- Terugvordering van onverschul
digde vergoedingen - Wijziging van de 
graad van arbeidsongeschiktheid. 

Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17 
feb. 1992, A.R. nr. 7671, AC., 1991-
92, nr. 317. 

Burgerlijke zaken - Schorsing- Stui
ting- Fonds voor Arbeidsongevallen - Te
rugvordering van onverschuldigde vergoe
dingen. 

Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17 
feb. 1992, A.R. nr. 7671, A. C., 1991-
92, nr. 317. 

Strafzaken- Strafvordering- Stui
ting - Boswetboek - Bosdecreet 13 juni 
1990. 

Noot, M.D.S., Cass., 23 feb. 1993, A.R. nr. 
6076, A. C., 1993, nr. 112. 

Burgerlijke zaken - Stuiting- Schuld-
vergelijking Wettelijke schuld-
vergelijking. 

Noot J.F.L., onder Cass., 25 okt. 1993, 
A.R. nr. 9649, A. C., 1993, nr. 425. 

Strafzaken - Strafvordering - Ter
mijn - Aanvang - Slagen en verwondin
gen, doden - Onopzettelijk toebrengen van 
verwondingen en onopzettelijk doden. 

Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr. 
9627, A. C., 1994, nr. 16. 

Bugerlijke zaken- Stuiting- Dwang
som - Bevel tot betaling- Verzet - Ge-
volgen. · 

Noot, M.D.S., Cass., 7 dec. 1995, A.R. nr. 
C.95.0239.N, A. C., 1995, nr. 535. 

Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde) - Duur - Vijf
jarige verjaring -Al hetgeen betaalbaar is 
bij het jaar ofbij kortere termijnen- Over
eenkomst voor levering van elektriciteit -
Toepassingsgebied. 

Concl. adv.-gen. DE Rl:EMAECKER, Cass., 6 
feb. 1998, A.R. nr. C.96.0470.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 75. 

Burgerlijke zaken- Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde) - Duur - Vijf
jarige verjaring - Al hetgeen betaalbaar is 
bij het jaar of bij kortere termijnen -
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 6 
feb. 1998, A.R. nr. C.96.04 70.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 75. 

Aller lei- Rechtsvordering- Verhuur
ders - Betaling van de indexeringen -
Verjaring- Vermoeden van betaling -
Weerslag. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 3 
dec. 1999, A.R. C.98.0416.N, A.C., 
1999, nr. 659. 

VERWIJZING NA CASSATIE 
Strafzaken - Voorlopige hechtenis -

Handhaving - Ernstige aanwijzigen van 
schuld - Beslissing - Motivering - Te
genstrijdige gronden - Cassatie - Cas
satie met verwijzing. 

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 15 juni 
1994, A.R. nr. P.94.0762.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 313. 

Strafzaken- Voorlopige hechtenis -
Cassatie - Cassatie met verwijzing- Cas
sa tie zonder verwijzing - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 15 juni 
1994, A.R. nr. P.94.0762.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 313. 

Belastingzaken- Inkomstenbelastin
gen- Taalgebruik- Gerechtszaken (wet 
15 juni 1935) - In hoger beroep - In het 
Duits gewezen arrest van het Hof van Be
roep te Luik. 

Noot, J.F., Cass., 26 juni 1998, A.R. nr. 
F.97.0112.F, A. C., 1998, nr. 347. 

VERZEKERING 

W.A.M.-verzekering- Excepties die door 
de verzekeraar niet aan de benadeelde kun
nen worden tegengeworpen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 29 jan. 1992, A.R. nr. 9340, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 280. 

W.A.M.-verzekering - Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds - Vergoe
dingsverplichting - Toevallig feit - Voor
waarde. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 nov. 
1992, A.R. nr. 7742, AC., 1992-93, nr. 
729. 

W.A.M.-verzekering- Gemeenschappe
lijk Waarborgfonds - Vordering van de be
klaagde tot gedwongen tussenkomst -
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Burgerlijke rechtsvordering van de be
klaagde - Door een onbekend gebleven 
motorrijtuig veroorzaakte schade - Ont
vankelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 dec. 
1995, A.R. nr. P.94.0300.N, A. C., 1995, 
nr. 557. 

W.A.M.-verzekering - Benadeelde -
Rechtstreekse vordering tegen de verzeke
raar - Toepasselijke wet - Criteria. 

Noot, X.D.R., Cass., 22 okt. 1999, A.R. 
C.98.0150.F, A. C., 1999, nr. 555. 

VERZET 

Strafzaken - Verstekvonnis waarte
gen het O.M. niet in hager beroep is geko
men - Vonnis op verzet - Hoger beroep 
van het O.M. en van de beklaagde- Ge
volgen. 

Noot, B.J.B., Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr. 
P.93.0437.F, A. C., 1993, nr. 397. 

Strafzaken - Voorwerp. 

Noot, B.J.B., Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr. 
P.93.0437.F, A. C., 1993, nr. 397. 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

Burgerlijke zaken-Algemeen- Th laat 
ingediende conclusie - Wering van de con
clusie uit het debat. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 31 okt. 
1991, A.R. nr. 9069, Bull. en Pas., 
1992, nr. 123. 

Burgerlijke zaken- Algemeen - Ver
schijnende partij - Verzoek tot herope
ning van de de batten - Afwijzing - Mo
tivering. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Burgerlijke zaken - Algemeen - Ver
zoek tot heropening van de debatten -
Nieuw feit - Begrip - Advies van het 
O.M. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Burgerlijke zaken - Algemeen- Be
handeling en berechting van de vorde
ring- Verzoekschrift op tegenspraak
Uitkeringen tot levensonderhoud - Vor
deringen - Hoger beroep ...:.... Vonnis -
Kennisgeving - Gerechtsbrief. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996, A.R. nr. C.95.0453.N, A. C., 1996, 
nr. 450. 

Burgerlijke zaken- Algemeen- Vor
dering in rechte - Oorzaak- Ambtshalve 
wijziging door de rechter - Vordering ge
grond op het bestaan van een contract -
Precontractuele fout- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 
1997, A.R. nr. C.96.0125.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 531. 

Strafzaken - Strafvordering - Over
schrijden van de redelijke termijn- On
redelijke vertraging- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 9 
dec. 1997, volt. zitt., A.R. nr. 
P.96.0448.N, A. C., 1997, nr. 543. 

Strafzaken - Strafvordering - Correc
tionalisering - Verzachtende omstandig
heden - Vonnisgerecht - Niet bestaan 
van de verzachtende omstandigheden -
Gevolg. 

Noot, S.D'H., Cass., 26 mei 1998,A.R. nr. 
P.97.0087.N, A. C., 1998, nr. 273. 

Belastingzaken - Personenbelasting -
Bezwaar - Beslissing directeur - Aard. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 
1998, A.R. nr. C.97.0236.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 343. 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

Handhaving- Verdachte die beweert in 
de onmogelijkheid te verkeren op de te
rechtzitting van het onderzoeksgerecht te 
verschijnen- Recht van zijn advocaat om 
hem te vertegenwoordigen en een conclu
sie neer te leggen. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 26 
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas., 
1992, nr. 339. 

Onwettige hechtenis - Onwerkzame -
Schadeloosstelling- Wet 13 maart 1973, 
art. 28 - Beslissing - Rechtsmiddel te
gen die beslissing. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 10 april 
1992, A.R. nr. 7397, A. C., 1991-92, nr. 
431. 

Invrijheidstelling- Invrijheidstelling on
der voorwaarden - Verzoekschrift tot op
heffing van de voorwaarden - Hand
having van de voorwaarden- Cassatie
beroep - Ontvankelijkheid. 

Noot, J.d.J., Cass., 27 okt. 1992, A.R. nr. 
7081, A. C., 1992-93, nr. 696. 
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Invrijheidstelling - Verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling- Naar het hofvan 
assisen verwezen beschuldigde - Bevoegd
heid. 

Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. nr. 
7285, A. C., 1991-92, nr. 816. 

Regeling van de rechtspleging - Ver
wijzing van de verdachte naar de correc
tionele rechtbank - Beschikking van de 
raadkamer waaruit de invrijheidstelling 
van de verdachte volgt - Hoger beroep van 
de procureur des Konings tegen die be
schikking - Kamer van inbeschuldi
gingstelling- Handhaving van de hech
tenis - Omstandigheden van de zaak op 
het ogenblik van de beslissing. 

Noot, J.F.L., Cass., 20 okt. 1993, A.R. nr. 
P.93.1352.F,A.C., 1993, nr. 417. 

Handhaving- Artt. 21 en 30 Wet Voor
lopige Hechtenis 1990 - Ernstige aanwij
zingen van schuld - Toezicht van het Hof 
- Grenzen - Oorspronkelijk proces
verbaal - Wettigheid. 

Noot, J.F.L., Cass., 22 dec. 1993, A.R. nr. 
P.93.1659.F, A. C., 1993, nr. 544. 

Onmiddellijke aanhouding - Cassatie -
Vernietiging. 

Noot, M.D.S., Cass., 1 maart 1994, A.R. 
nr. P.94.0070.N, A. C., 1994, nr. 105. 

Onwettige en onwerkzame hechtenis -
Onwettige hechtenis -Art. 616 Sv.- Toe
passelijkheid. 

Noot, G.B., Cass., 22 maart 1994, A.R. nr. 
P.94.0202.N, A. C., 1994, nr. 140. 

Onmiddellijke aanhouding - Cassatie -
Vernietiging. 

Noot, M.D.S., Cass., 16 mei 1995, A.R. nr. 
P.95.0237.N, A. C., 1995, nr. 240. 

Handhaving- Wettigheid van het be
vel tot aanhouding - Datum van het be
vel tot aanhouding - Datum van beteke
ning- Verschrijving. 

Noot, G.B., Cass., 26 maart 1996, A.R. nr. 
P.96.0359.N, A.C., 1996, nr. 104. 

Handhaving- Eerste beslissing- Wet
tigheid van het bevel tot aanhouding -
Onjuiste motivering - Vermoeden van on
schuld - Miskenning - Onderzoeks
gerechten - Opdracht - Controle. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov. 
1997, A.R. nr. P.97.1344.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 453. 

Handhaving - Raadkamer - Termijn 
om uitspraak te doen- Na verwerping van 
het cassatieberoep - Uitstel op verzoek 
van de verdachte - Schorsing van de ter
mijn. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 10 
feb. 1998, A.R. nr. P.98.0160.N, A. C., 
1998, nr. 81. 

Verlenging van de termijnen - Raad
kamer - Handhaving - Termijn om uit
spraak te do en - N a verwerping van het 
cassatieberoep - Uitstel op verzoek van de 
verdachte - Schorsing van de termijn. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 10 
feb. 1998, A.R. nr. P.98.0160.N, A. C., 
1998, nr. 81. 

Algemeen - Onderzoeksrechter - Vor
dering tot wraking - Mededeling van de 
akte van wraking aan de rechter - Schor
sing van alle vonnissen en verrichtingen -
Vervanging- Toepasselijkheid van arti
kel837 Ger.W. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
nov. 1998, A.R. nr. P.98.1360.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 485. 

Cassatieberoep - Vrijheid onder voor
waarden - Vordering tot ophe:ffing van de 
voorwaarden- Kamer van inbeschuldi
gingstelling -Arrest - Verwerping van de 
vordering - Beslissing van het Hof- Ter
mijn- Niet-naleving- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
nov. 1998, A.R. nr. P.98.1360.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 485. 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 

Inschrijving in het register van bewa
ring der hypotheken - Niet in rechte of 
voor notaris erkende onderhandse akte van 
verkoop van een onroerend goed - Eis tot 
vernietiging. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 6 sept. 
1991, A.R. nr. 7540, A. C., 1991-92, 
nr. 6. 

Inkomstenbelastingen - Rechten en 
voorrechten van de Schatkist - Ven
nootschap - Handelsvennootschappen -
Vereffening- Wettelijke hypotheek- In
schrijving- Art. 326, derde lid, W.I.B. -
Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 268. 
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Onderaannemer- Werken uitgevoerd in 
opdracht van het Wegenfonds- Voorrecht 
van de onderaannemer - Werken voor .re
kening van de Staat. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 3 april 
1992, A.R. nr. 7571, A. C., 1991-92, nr. 
416. 

Algemeen - Goederen van de schulde
naar als gemeenschappelijke waarborg voor 
de schuldeisers - Hypotheekwet, artt. 7 en 
8 - Documentair krediet - Onherroepe
lijk krediet - Uitvoerend beslag onder der
den door de opdrachtgever. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 23 juni 1994, A.R. nr. 
C.93.0105.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
328. 

Bijzonder voorrecht - Faillietverkla
ring van de werkgever - Bevoorrechte 
schuldvordering van de werknemer - Be
rekening door de curator. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 23 mei 
1996, A.R. nr. C.95.0392.N, A. C., 1996, 
nr. 187. 

VOORZIENING IN CASSATIE 
ZIE : CASSATIEBEROEP 

VORDERING IN RECHTE 

Burgerlijke zaken- Rechtsingang- Ar
tikel 700 Ger.W.- Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
30 okt. 1997, A.R. nr. C.96.029l.N, 
A.C., 1997, nr. 437. 

Burgerlijke zaken- Kind wiens afstam
ming niet vaststaat- Vordering tot le
vensonderhoud tegen de vermoedelijke va
der - Beschikking waarbij partijen 
verwezen worden naar de rechtbank -
Aanhangigmaking- Wijze. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
30 okt. 1997, A.R. nr. C.96.0291.N, 
A.C., 1997, nr. 437. 

Burgerlijke zaken- Oorzaak- Ambts
halve wijziging door de rechter - Vorde
ring gegrond op het bestaan van een con
tract- Precontractuele fout- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 
1997, A.R. nr. C.96.0125.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 531. 

Burgerlijke zaken - Faillissement
Vordering van de curator - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 
1997, A.R. nr. C.96.0306.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 532. 

Belang - Rechtsvordering tot vergoe
ding - Rechtmatig belang. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 april 
1998, A.R. nr. C.94.0438.N, A. C., 1998, 
nr. 188. 

VREEMDELINGEN 

Bevolkingsregister - Inschrijving -
Recht op inschrijving - Subjectief recht. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr. 
C.93.0052.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
496. 

Maatschappelijk welzijn - Bevel om het 
grondgebied te verlaten - Definitief be
vel om het grondgebied te verlaten - Be
grip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 
maart 1999, A.R. S.97.0056.F, A.C., 
1999, nr. 186. 

Vasthouding in een aan de grens gele
gen plaats - Verwijdering uit het land -
Verzet van de vreemdeling tegen uitvoe
ring van verwijdering - Nieuwe beslis
sing van vasthouding - Aard - Wette
lijkheid. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 31 aug. 
1999,A.R. P.99.1294.N,AC., 1999, nr. 
428. 

Vasthouding in een aan de grens gele
gen plaats - Verzoekschri:ft van de vreem
deling - Beroep tegen de maatregel -
Onderzoeksgerechten - Beroep gegrond 
verklaard - Beslissing van invrijheidstel
ling - Cassatieberoep van de procureur
generaal bij het hofvan beroep- Ontvan
kelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 31 aug. 
1999, A.R. P.99.1294.N, A. C., 1999, nr. 
428. 

Vasthouding in een aan de grens gele
gen plaats - Verzoekschrift van de vreem
deling - Beroep tegen de maatregel -
Onderzoeksgerechten - Beroep gegrond 
verklaard- Beslissing van invrijheidstel
ling - Cassatieberoep van de procureur
generaal bij het hofvan beroep- Gevol
gen. 
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Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 31 aug. 
1999,A.R. P.99.1294.N,A.C., 1999, nr. 
428. 

Vastgehouden vreemdeling - Weder
rechtelijk verzet tegen de verwijdering
Nieuwe beslissing tot vasthouding - Aard. 

Concl. eerste adv.-gen. Du JARDIN, Cass., 
28 sept. 1999, A.R. P.99.1322.N, A. C., 
1999, nr. 487. 

Vastgeho~den vreemdeling - Verlen
ging van zijn vasthouding - Beslissing van 
het onderzoeksgerecht - Cassatieberoep 
tegen die beslissing - Nieuwe beslissing 
tot vasthouding- Gevolg. 

Concl. eerste adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 
28 sept. 1999, A.R. P.99.1322.N, A. C., 
1999, nr. 487. 

Vastgehouden vreemdeling - Beslis
sing tot verwijdering- Uitvoering
Wederrechtelijk verzet tegen de ver
wijdering- Nieuwe beslissing tot vast
houding. 

Concl. eerste adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 
28 sept. 1999, A.R. P.99.1322.N, A. C., 
1999, nr. 487. 

VREEMDEWET 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed- Gevolgen t.a.v. de personen- Echt
genoten - Uitkering na echtscheiding -
Wetsconflict. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 
1994, nr. 314. 

Huwelijk- Onroerend goed dat het ge
zin tot voornaamste woning dient - Echt
scheiding - Wetsconflict. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 
1994, nr. 314. 

WEGVERKEER 

Wegverkeersreglement van 01-12-75 
(reglementsbepalingen) -Art. 2.29 - Be
talend parkeren. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 26 april 
1994, A.R. nr. P.93.1218.N, A. C., 1994, 
nr. 198. 

Wegverkeersreglement van 01-12-75 
(reglementsbepalingen) -Art. 27 -Art. 
27.3 - Betalend parkeren. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 26 april 
1994,A.R. nr. P.93.1218.N,A.C., 1994, 
nr. 198. 

WERKLOOSHEID 

Recht op werkloosheidsuitkering - Be
slissing- Ontzegging ofbeperking van het 
recht - Horen van de werkloze - Uitzon
dering - Deeltijdarbeid. 

Concl. pioc.-gen. LENAERTS, Cass., 28 okt. 
1991, A.R. nr. 7650, A. C., 1991-92, nr. 
115. 

Recht op werkloosheidsuitkering - In 
een beschutte werkplaats tewerkgestelde 
werklozen - Aard van de rechtsbetrek
king. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 dec. 
1991, A.R. nr. 7768, A. C., 1991-92, nr. 
174. 

Recht op uitkering - Langdurige werk
loosheid- Nationale administratieve com
missie - Administratief beroep - Onvrij
willig deeltijdse werknemer - Lage 
scholing - Scholing - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 
sept. 1995, A.R. nr. S.95.0013.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 386. 

Recht op uitkering- Samenwoning met 
een zelfstandige - Aangifte - Geen aan
gifte - Sanctie - Uitzondering - Aan
merkelijke hulp aan de zelfstandige -
Hulp - Geen hulp - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 
mei 1996, A.R. nr. S.95.0078.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 149. 

Recht op uitkering- Onjuiste verkla
ring - Spontane verbeterende aangifte -
Administratieve sanctie - Directeur -
Machten- Scheiding der machten- Dis
cretionaire macht. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Allerlei- Onjuiste verklaring- Spon
tane verbeterende aangifte - Administra
tieve sanctie - Directeur - Machten -
Scheiding der machten - Discretionaire 
macht. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 
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WERKSTAKING EN UITSLUITING 

Kort geding- Bevoegdheid van de rech
ter - Voorlopige beoordeling 1 Stakings
recht - Niet onredelijke rechtsnorm. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
31 jan. 1997, A.R. nr. C.94.0151.N, 
A.C., 1997, nr. 56. 

WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN 

Werking in de tijd en in de ruimte -
Werking in de tijd- Huwelijksvermogens
stelsels - Wetsconflict- Wettelijk stel
sel - Vreemde wet. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9 
sept. 1993, A.R. nr. 9426, Bull. en Pas., 
1993, nr. 337. 

Allerlei- Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen - Pensioenrege
ling -Aard. 

Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 sept. 
1993,A.R.nr.8396,A.C., 1993,nE357. 

Werking in de tijd en in de ruimte
Werking in de tijd- Samenloop van mis
drijven - Uitleggingswet - Wijzigings
wet - Begrippen. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 16 nov. 
1994, A.R. nr. P.94.1206.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 491. 

Wettigheid van besluiten en verordenin
gen - Gemeente Mol - Politiereglement 
"dierenmarkt" van 3 feb. 1992 -Artt. 13 
en 22 - Geldigheid. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 6 
dec. 1994, A.R. nr. P.93.1561.N, A. C., 
1994, nr. 537. 

Allerlei - Ministeriele circulaire -
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Werking in de tijd en in de ruimte
Werking in de tijd- Besluiten- Ver
ordeningsbesluiten- Niet-terugwerkende 
kracht - Algemeen rechtsbeginsel - Al
gemeen rechtsbeginsel dat verordenings
besluiten geen terugwerkende kracht heb
ben. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERQ, Cass., 22 
jan. 1996, A.R. nr. S.95.001l.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 44. 

Werking in de tijd en in de ruimte -
Werking in de tijd- Draagwijdte - Be
sluiten - Verordeningsbesluiten- Niet 

terugwerkende kracht - Algemeen rechts
beginsel - Algemeen rechtsbeginsel dat 
verordeningsbesluiten geen terugwerkende 
kracht hebben- Gevolg- Vroegere vol
dongen toestanden. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERQ, Cass., 22 
jan. 1996, A.R. nr. S.95.001l.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 44. 

Werking in de tijd en in de ruimte -
Werking in de tijd -Administratieve akte 
- Akte van erkenning - Inhouding. 

Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr. 
C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351. 

Uitlegging - Uitleggingswet - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
8.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Uitlegging - Bindende uitlegging van de 
wet- Wetgevende Macht- Beoordeling 
- Grens. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Uitlegging - Uitleggingswet - Uitwer
kingen. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Uitlegging - Uitleggingswet - Pen
sioen- Werknemers - Rustpensioen
Gelijke behandeling- Mannen en vrou
wen - Toepassingssfeer - Uitsluiting -
Pensioenleeftijd - Verschil - Manne
lijke en vrouwelijke werknemers. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Aller lei- B.T.W.-wetboek- Inzage van 
een gerechtelijk dossier - Toelating van de 
procureur-generaal of de auditeur-generaal 
- Termen procureur-generaal of auditeur
generaal - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 17 
juni 1999, A.R. C.97.0300.N, A.C., 
1999, nr. 370. 

Werking in de tijd en in de ruimte
Werking in de tijd- Burgerlijke zaken
Wet op de bevoegdheid - Hangend rechts
geding - Begrip - Gevolg - Cassatie -
Cassatiegeding. 
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 
okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, A. C., 1999, 
nr. 540. 

Werking in de tijd en in de ruimte
Werking in de tijd- Burgerlijke zaken
Wet op de bevoegdheid- Cassatiegeding 
- Inwerkingtreding- Hangend rechts
geding- Gevolg - Cassatiemiddel- Be
lang. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 
okt. 1999,A.R. S.98.0098.F,A.C., 1999, 
nr. 540. 

Werking in de tijd en in de ruimte -
W.A.M.-verzekering - Benadeelde -
Rechtstreekse vordering tegen de verzeke
raar - Toepasselijke wet - Criteria. 

Noot, X.D.R., Cass., 22 okt. 1999, A.R. 
C.98.0150.F, A. C., 1999, nr. 555. 

WOONPLAATS 

Schending van de woning- Art. 439 Sw. 
- Woning - Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 21 okt. 1992, A.R. nr. 9804, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 679. 

WRAKING 

Orde van Geneesheren - Provinciale 
raad - Tuchtzaak - Magistraat-asses
sor- Onafhankelijkheid en onpartijdig
heid. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec. 
1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550. 

Orde van Geneesheren - Provinciale 
raad- Tuchtzaak- Onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de rechter - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec. 
1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550. 

Strafzaken- Vormvoorschriften en ter
mijnen - Openbare orde. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
nov. 1997, A.R. nr. P. 96.1364.N, A. C., 
1997, nr. 485. 

Strafzaken - Verzoek tot wraking -
Vonnis van de rechtbank - Hoger beroep 
- Vorm. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C., 
1997, nr. 485. 

Strafzaken - Verzoek tot wraking -
Vonnis van de rechtbank - Hoger beroep 
- Arrest van het hof van beroep -
Cassatieberoep - Vorm van het cassatie
beroep. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C., 
1997, nr. 485. 

Strafzaken - Redenen tot wraking -
Ontstaan na aanvang pleidooien - Voor
dragen van de wraking - Tijdstip. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C., 
1997, nr. 485. 

Mededeling van de akte van wraking aan 
de rechter - Schorsing van aile vonnis
sen en verrichtingen - Onderzoeksrech
ter- Vervanging- Verrichtingen ofvon
nissen inzake voorlopige hechtenis -
Toepasselijkheid van artikel 837 Ger.W. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
nov. 1998, A.R. nr. P.98.1360.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 485. 

Strafzaken - Onderzoeksrechter - Ar
rest van het hof van beroep - Cassatie
beroep - Ontvankelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 8 dec. 
1998, A.R. nr. P.98.1312.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 512. 

ZEGEL (MET HET ZEGEL GELIJK
GESTELDE TAKSEN) 

Aanslag of invordering - Ambtenaar van 
Financien - Verzoek tot inzage van een ge
rechtelijk dossier - Openbaar ministerie 
- Machtiging van de procureur-generaal
Delegatie - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
17 juni 1999, A.R. C.97.0223.N, A. C., 
1999, nr. 369. 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING 
Ziektekosten - Verzekeringsinstelling -

Geneeskundige verstrekkingen aan het 
slachtoffer van een verkeersongeval
Slachtoffer als persoon ten laste - Vorde
ring tot terugbetaling tegen de verzeke
raar van degene die het ongeval heeft ver
oorzaakt - Veroorzaker van het ongeval 
verstrekkingsgerechtigd lid van de 
verzekeringsinstelling - Subrogatie van de 
verzekeringsinstelling in de rechten van het 
slachtoffer van het ongeval - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1991, A.R. nr. 9101, A. C., 1991-
92, nr. 127. 

Arbeidsongeschiktheid - Uitkeringen -
Gedekte schade. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 mei 
1992, A.R. nr. 7812, A. C., 1991-92, nr. 
488. 
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Algemene begrippen - Cumulatiever
bod- Schadeloosstelling krachtens an
dere wetgeving - Gedekte schade. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 mei 
1992, A.R. nr. 7812, A. C., 1991-92, nr. 
488. 

Ziektekostenverzekering- Nog niet ge
dekte persoon - Terugvordering van het 
onverschuldigd betaalde - Vonnis dat de 
vordering van de verzekeringsinstelling af
wijst- Derdenverzet van het R.I.Z.I.V -
Ontvankelijkheid. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 1 
maart 1993, A.R. nr. 9595, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 121. 

Ziektekostenverzekering- Gezond
heidsdienst - Beheerscomite -Ad vies -
Dringende noodzakelijkheid - Minister 
van Sociale Voorzorg- Beoordeling. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering -
Samenloop - Vergoedingspensioen. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 29 
maart 1993,A.R. nr. 8276,A.C., 1993, 
nr. 162. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering -
Arbeidsongeval - Rechtspleging - Ar
beidsongeschiktheid- Graad- Wijzi
ging - Arbeidsongevallenverzekeraar -
Verplichting - Ziekteverzekeraar 
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
nov. 1999,A.R. S.98.0045.F,A.C., 1999, 
nr. 620. 







PLECHTIGE OPENINGSREDES 

15 augustus 1869 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets ren
dus chambres reunies en matiere civile, depuis ['installation de la Cour. 

15 oktober 1870 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus 
chambres reunies en matiere de droit public et de droit administratif 

16 oktober 1871 

15 oktober 1872 

Proc.-gen. CH. FAIDER, L'egalite devant la loi. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La fraternite dans les lois. 

15 oktober 1873 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La publicite. 

15 oktober 1874 - Proc.-gen. CH. FAIDER, L'unite. 

15 oktober 1875 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La separation des pouvoirs. 

16 oktober 1876 Proc.-gen. CH. FAIDER, Les quatre grandes libertes 
constitutionnelles. 

15 oktober 1877 Proc.-gen. CH. FAIDER, L'autonomie communale. 

15 oktober 1878 Proc.-gen. CH. FAIDER, Les finances publiques. 

15 oktober 1879 Proc.-gen. CH. FAIDER, La repression. 

15 oktober 1880 Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique. 

15 oktober 1881 Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique et la paix 
interieure. 

16 oktober 1882 - Proc.-gen. CH. FAIDER, Le droit de petition. 

15 oktober 1883 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La justice et son palais. 

15 oktober 1884 Proc.-gen. CH. FAIDER, La topique constitution-
nelle. 

15 oktober 1885 - Proc.-gen. CH. FAIDER, Le genie de la Constitution. 

15 oktober 1886 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Les retours 
de jurisprudence. 

1 oktober 1887 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Revue des 
arrets solennels rendus en matiere civile au cours des quinze dernieres 
annees. 
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1 oktober 1888 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Les anciens 
biens ecclesiatiques mis a la disposition de la nation. 

1 oktober 1889 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER K:!ELE, M. le procu
reur general Leclercq. 

1 oktober 1890 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Du droit 
d' amortisation. 

1 oktober 1891 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER K:!ELE, Separation 
des pouvoirs spirituel et temporel. 

1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen. MELOT, Les lenteurs de ['adminis
tration de la justice civile. 

2 oktober 1893 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER K:!ELE, Le procu
reurgeneral Faider. 

1 oktober 1894 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Propriete 
individuelle et collectivisme. 

1 oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, De ['occu
pation comme mode d'acquisition de la propriete. 

1 oktober 1896 - Adv.-gen. BosCH, Les lois ouvrieres, leur raison 
d'etre, leurs resultats. 

1 oktober 1897 - Eerste adv.-gen. MELOT, Le juge unique et le re
crutement de la magistrature en Belgique. 

1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER K:!ELE, De ['inter
vention du ministere public dans le jugement des affaires civiles. 

2 oktober 1899 - Adv.-gen. VAN SCHOOR, La presse sous le consu-
lat et sous l'empire. 

1 oktober 1901 - Proc.-gen. MELOT, De la recidive et de ['adminis
tration de la justice repressive. 

1 oktober 1902 - Adv.-gen. R. JANSSENS, De ['institution d'un Con
seil d'Etat en Belgique. 

1 oktober 1903 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des origines de l'article 
340 du Code civil. 

1 oktober 1904 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Comte de Neny et le 
Conseil prive. 

2 oktober 1905 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de 
Gerlache et le Premier President Defacqz. 

1 oktober 1906 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Nicolas Bourgoingne. Le 
droit international prive. 

1 oktober 1907 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Philippe Wielant et ['in
struction criminelle. 

1 oktober 1908 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans ['interet 
de la loi. 

1 oktober 1909 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Du fait a la Cour de 
cassation. 

1 oktober 1910 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Syndicats et unions profes
sionnelles (Loi du 31 mars 1898). 
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2 oktober 1911 - Proc.-gen. TERLINDEN, Le projet de loi sur la re
organisation de la police rurale. 

1 oktober 1912 - Proc.-gen. TERLINDEN, Une actualite juridique -
Le nouveau Code civil suisse. 

1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies -
Arrets en matiere civile, electorate administrative (periode de 1869 a 
1913). 

25 november 1918 
tree. 

Proc.-gen TERLINDEN, Seance solennelle de ren-

1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature belge sous 
['occupation allemande -Souvenirs de guerre. 

1 oktober 1920 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature belge de
puis ['armistice. 

1 oktober 1921 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies 
Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921). 

2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de dis-
cours de rentree ala Cour de cassation de Belgique (1869 a 1922). 

1 oktober 1923 - Proc.-gen. TERLINDEN, Unjubile. 

1 oktober 1924 - Proc.-gen. TERLINDEN, La lutte contre l'avortement 
- Le secret medical. • 

1 oktober 1925 - Eerste adv.-gen. P. LECLERCQ, De la Cour de cas
sation. 

15 september 1926 - Proc.-gen. TERLINDEN, Adieux. 

15 september 1927 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Le conducteur d'une 
automobile, qui tue ou blesse un pieton, commet-il un acte illicite ? 

15 september 1928 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Propos constitutionnels. 

16 september 1929 
de la liberte. 

Eerste adv.-gen. B. JOTTRAND, Sur le chemin 

15 september 1930 
de la liberte. 

Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, L'etablissement 

15 september 1931 - Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, De certaines dis-
positions garantissant la liberte. 

15 september 1932 Eerste adv.-gen. B. JOTTRAND, Le juges d'un 
peuple libre. 

15 september 1933 Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des 
jugements et arrets. 

15 september 1934 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des 
jugements et arrets. 

16 september 1935 - Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE, Une 
juridiction internationale de droit prive. 

15 september 1936 - Adv.-gen. L. CoRNIL, De taak van magistraat 
en advocaat op het gebied van het strafrecht. 

15 september 1937 - Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE Re
flexions sur ['instance et la procedure de cassation en matiere repressive. 



-326-

15 september 1938 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Over de overtre
dingen inzake van douanen en accijnzen. 

15 september 1939 - Adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le Conseil 
d'Etat et le Pouvoir judiciaire. 

15 september 1944 - Eerste adv.-gen. L. CoRNIL, Discours prononce 
a l'audience solennelle de rentree. 

15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, De juridi
sche gevolgen van de brand in de griffie van het Hof van Verbreking. 

16 september 1946 Proc.-gen. L. CORNIL, Propos sur le droit en-
minel. 

15 september 194 7 - Proc.-gen. L. CORNIL, De wederopbouw van het 
Justitiepaleis te Brussel. 

15 september 1948 - Proc.-gen. L. CORNIL, La Cour de cassation -
Ses origines et sa nature. 

15 september 1949 
bedeling. 

Adv.-gen. CH. COLARD, De vrouw in de rechts-

15 september 1950 - Proc.-gen. L. CORNIL, La Cour de cassation -
Considerations sur sa mission. 

15 september 1951 - Proc.-gen. L. CoRNIL, Een voorontwerp van wet 
betreffende de misdadige jeugd. 

15 september 1952 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation -
Reformes mineures de la procedure. 

15 september 1953 - Eerste adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Het 
Hof van Verbreking in 1853. 

15 september 1954 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Propos sur 
l'article 95 de la Constitution. 

15 september 1955 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De parle
mentaire immuniteit. 

15 september 1956 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Un aspect 
du droit de defense. 

16 september 1957 - Proc.-gen. R. HAYOT DE TERMICOURT, Bedrog en 
grove schuld op het stuk van niet-nakoming van contracten. 

1 september 1958 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les recla
mations en matiere d'impots sur les revenus. 

1 september 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, Over
wegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij ter zake van douane. 

1 september 1960 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le conseil 
superieur du Congo -1889-1930. 

1 september 1961 - Adv.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht. 

1 september 1962 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, La Cour 
de cassation et la loi etrangere. 

1 september 1963 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Conflict 
tussen het verdrag en de interne wet. 
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1 september 1964 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pour
vois dans ['interet de la loi et les denonciations sur ordre du Ministre de 
la Justice. 

1 september 1965 - Adv.-gen. L. DEPELCHIN, Overwegingen bij arti
kel 2 van het Strafwetboek. 

1 september 1966 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Considera
tions sur le projet de Code judiciaire. 

1 september 1967 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De voltal
lige zittingen in het Hof van Cassatie. 

2 september 1968 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Re
flexions sur le droit international et la revision de la Constitution. 

1 september 1969 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, De 
Belgische rechter tegenover het internationaal recht en het gemeenschaps
recht. 

1 september 1970 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Pro
pos sur le texte de la loi et les principes generaux du droit. 

1 september 1971 - Eerste adv.-gen. P. MAHAux, Het rechterlijk ge
wijsde en het Gerechtelijk Wetboek. 

1 september 1972 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Re
flexions sur la revision de la Constitution. 

3 september 1973 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER MEERSCH, Over
wegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening van het 
rechterlijk ambt 

2 september 1974 - Proc.-gen. DELANGE, De l'intervention de la Cour 
de cassation dans le dessaisissement du juge et dans le renvoi d'un 
tribunal a un autre. 

1 september 1975 - Eerste adv.-gen. F. DuMON, De opdracht van de 
hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen. 

1 september 1976 - Proc.-gen. R. DELANGE, Overwegingen over de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van de ministers en staatssecretarissen. 

1 september 1977 - Eerste adv.-gen. F. DUMON, Ontwerpen voor her
vormingen en jurisdictionele functie. 

1 september 1978 - Proc.-gen. F. DuMON, De motivering van de von
nissen en arresten en de bewijskracht van de akten. 

3 september 1979 - Proc.-gen. F. DUMON, Over de Rechtsstaat. 

1 september 1980 - Proc.-gen. F. DUMON, Quo Vadimus ? 

1 september 1981 - Proc.-gen. F. DUMON, De Rechterlijke Macht, 
onbekend en miskend. 

1 september 1982 - Proc.-gen. R. CHARLES, Over het openbaar mi
nisterie. 

1 september 1983 - Proc.-gen. E. KRINGS, Het ambt van de rechter 
bij de leiding van het rechtsgeding. 

3 september 1984 - Proc.-gen. E. KRINGS, Overwegingen bij de toe
passing van de wet op de voorlopige hechtenis. 



( 

-328-

2 september 1985 - Proc.-gen. E. KRINGS, Beschouwingen over de 
gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten. 

1 september 1986 - Proc.-gen. E. KRINGS, De Rechterlijke Macht 
en de faillissementsprocedure. 

1 september 1987 - Proc.-gen. E. KRINGS, Kritische kanttekeningen · 
bij een verjaardag. 

1 september 1988 - Proc.-gen. E. KRINGS, Plichten en dienstbaar
heden van de Rechterlijke Macht. 

1 september 1989 - Proc.-gen. E. KRINGS, Enkele beschouwingen be
treffende de rechtsstaat, scheiding der machten en Rechterlijke Macht. 

3 september 1990 - Proc.-gen. E. KRINGS, Aspecten van de bijdrage 
van het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming. 

2 september 1991 - Proc.-gen. H. LENAERTS, Cassatierechtspraak 
vandaag. 

1 september 1992 - Eerste adv.-gen. J. VELU, Toetsing van de grond
wettigheid en toetsing van de verenigbaarheid met de verdragen. 

1 september 1993 - Proc.-gen. J. VELU, Overwegingen omtrent de 
betrekkingen tussen de parlementaire onderzoekscommissies en de Rech
terlijke Macht. 

1 september 1994 - Adv.-gen. J.M. PIRET, Het parket van Cassatie. 

1 september 1995 - Proc.-gen. J. VELU, Beschouwingen over de Euro
pese regelgeving inzake betrekkingen tussen gerecht en pers. 

2 september 1996 - Proc.-gen. J. VELU, Vertegenwoordiging en Rech
terlijke Macht. 

1 september 1997 - Proc.-gen. E. LIEKENDAEL, De scheiding van de 
machten aan de vooravond van het derde millennium. 

1 september 1998 - Proc.-gen. E. LIEKENDAEL, Bescheiden bijdrage 
tot een beschouwing over een ·gewichtig probleem : de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van de federale ministers. 







NAMEN DER PARTIJEN 

A 
AannemingsbedrijfAertssen N.V. e. a., 774 
Abadi, 456 
A.B.B. N.V., 1248 
A.B.B. Verzekeringen N.V., 1279 
Abi-Fadel, 691 
Abraham Laub B.V.B.A. e.a., 1234 
Adam, 792, 1593 
Adams e.a., 1509 
Adia France N.V., 1318 
Adins, 717 
Admont, 1129 
Advanced Technology Company e.a., 1077 
A.G. 1824 N.V., 308, 314, 360, 365, 474 
Ahmya, 177 · 
Akin,995 
Akremi, 870 
Al Amraoui, 277 
Algemene Professionele Opticiensbond van 

Belgie, 954, 961 
Alkaya, 434 
Aluminiumkonstructie Verschueren B.V.B.A., 

912 
Amar, 1422 
Amelinck e.a., 29 
Andenne (Gemeente), 1118 
Andivest N.V., 1118 
Antoine, 613 
Antwerpen (Provincie), 598 
Antwerpen (Stad), 711 
Antwerps Beroepskrediet C.V., 1314 
Apoteek Van Riet B.V.B.A., 321 
Appeldoorn, 950 
Arabatzis, 1254 
Arrogante (Faillissement), 402 
A.S.L.K. Bank N.V. e.a., 183 
Association catholique hospitaliere de 

Charleroi V.Z.W., 546 
Association royale des Architectes du Hai-

naut occidental, 424 
Assurances du Credit N.V. e.a., 1623 
Atelier du Verre N.V., 1501 
Attar Boulaich e.a., 1397 
Audebau e.a., 1325 
Awoyemi, 119 

Axa Belgium N.V. e.a., 1073, 1122 
Axa Belgium N.V., 555, 1652 
Axa Royale Belge N.V., 1626 

B 
Bacob Bank C.V., 1030 
Bakker e.a., 995 
Balen (Gemeente), 891 
Balette, 307 
Ballaux, 1289 
Balsaux, 1580 
Bank Brussel Lambert N.V., 695, 1559 
Barkani, 842 
Barras S.A. N.V., 1036 
B.A.T. Benelux N.V., 1639 
Batistini, 44 
Baudin, 1 
Bavin e.a., 1405 
Bayard e.a., 797 
Bayot e.a., 1541 
Beaupain, 497, 1010, 1058 
Becker, 474 
Beeckman, 6 
Beka, 92 
Belcam N.V. in vereffening, 897 
Belgische Staat, 13, 17, 743, 824, 1160, 

1166 
Belgische Staat : 
- Minister van Buitenlandse Zaken, 1233 
- Minister van Economische Zaken, 1417 
- Minister van Financien, 1, 29, 43, 50, 

52, 54, 58, 59, 105, 113, 115, 117, 
130, 144, 156, 164, 197, 198, 319, 
321, 324, 370, 402, 514, 516, 519, 
558, 601, 613, 626, 651, 683, 727, 
734, 809, 812, 875, 880, 897, 899, 
912, 951, 1020, 1022, 1024, 1025, 
1044, 1104, 1127, 1130, 1133, 1156, 
1202, 1233, 1261, 1263, 1265, 1266, 
1268, 1357, 1358, 1360, 1361, 1463, 
1466, 1547, 1549, 1549, 1551, 1553, 
1554, 1556, 1639, 1666 

- Minister van Justitie, 770, 963 
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- Minister van Landsverdediging, 358, 
735, 1495 

- Minister van Sociale Zaken, 241, 409 
- Minister van Verkeer en Infrastruc-

tuur, 97,99 
- Minister van Vervoer, 706, 1452 
- Staatssecretaris voor Maatschappe-

lijke Integratie, 448, 679 
- Staatssecretaris voor Maatschappe

lijke Integra tie en Leefmilieu, 64 7, 
1280, 1287 

- Vice-eerste minister en minister van 
Begroting, 770 

Belgonucleaire N.V., 279 
Ben Sidi Karim, 132 
Bentahri, 801 
Berben, 1102 
Beringen V.Z.W. (Stedelijke Recreatieve 

Infrastructuur), 404 
Beroepsinstituut van Boekhouders, 481 
Bertinchamps, 939 
Bertrix (Gemeente), 1468 
Bestuur van Ruimtelijke Ordening voor 

de Provincie Limburg (Gemachtigd amb
tenaar van de buitendienst van het), 
171 

Beuze, 358 
Bewel V.Z.W., 832 
Biard, Vandevelde et Cie V.O.G. e.a. (Fail-

lissement), 221 
Biermann e.a., 1265 
Bigg's N.V., 1067, 1672 
Billiau, 979 
Bizjak, 727 
Blankenberge (Stad), 1221 
Bloom e.a., 188 
Boeykens, 331 
Bokomba, 130 
Bollen e.a., 519 
Bongiorno e.a., 1044 
Bonhomme, 394 
Booghmans e.a., 247 
Boonaert e.a., 204 
Boonen, 164 
Borenszteint, 1325 
Boucher e.a., 399 
Boucherie Bloden N .V. in vere:lfening, 1127 
Bou Diad e.a., 1012 
Boudin e.a., 698 
Bouquiaux, 464 
Bourgain, 1666 
Boutay e.a., 868 
Bouvier, 846 
Braeckeleer, 1227 
Brantano N.V., 457 
Brants e.a., 482 
Brasserie Servia B.V.B.A., 44 
Brasseur, 454 
Brugge (College van burgemeester en sche

penen van de stad), 838 

Brugpensioenfonds DAF Trucks Vlaande
ren V.Z.W., 820 

Brunin, 1306 
Brussels Airport Terminal Company N.V., 

1084 
Bruyns, 1032 
Bulcke, 385 
Bureau d'Etudes de Promotion et de Gerances 

immobilieres B.V.B.A., 1035 
Burgeon, 1493 
Burger, 202 
Burgin e.a., 1233 
Burgra:lf, 103 
Buyse, 1244 
Buyst, 243 

c 
Calay e.a., 498 
Callebaut, 1352 
Callenaere e.a., 1261 
Callewaert, 464 
Calmus e.a., 1459 
Camargue B.V.B.A. e.a., 1116 
Cambron, 295 
Campbell Foods Belgium N.V., 1266 
Capece, 1537 
Caprano, 1581 
Caradon Stelrad B.V., 596 
Carbonetta e.a., 180 
Carl Zeiss N.V., 560 
Carolco Service Inc., 1659 
Carrosserie D.M.G N.V., 70 
Cassiers, 83 
Castelli, 1269 
Castro} N.V., 40 
Catena e.a., 763 
Celis, 1547 
Centre de Culture et de FormationB.V.B.A., 

223 
Centre educatif Saint-Pierre V.Z.W. e.a., 

313 (A.R. C.97.0406.F) 
Centre hospitalier universitaire Arthur 

Gailly V.Z.W. in vere:lfening, 1271 
Chambast B.V.B.A., 1430 
Champagne, 1207 
Chaparro-Martinez, 429 
Chapelle e.a., 1664 
Charleroi (Stad), 111, 1675 
Charlier, 129 
CH.C.W. Beek Management N.V., 126 
Ciku, 1373 
Cirvillieri, 43 
Citroen Belux N.V., 1111 
Claesen, 1654 
Claes,482, 895,1533 
Claessen, 604 
Claeys, 597 
Classen, 608 
Clement, 394 
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Cliniques universitaires Saint-Luc VZ.W. 
e.a., 1269, 1398 

Closset, 1356 
Cobut e.a., 1060 
Cockerill Mechanical Industries N.V, 1032 
Colette, 1013 
College van burgemeester en schepenen 

van de stad Brugge, 838 
College van burgemeester en schepenen 

van de stad Gent e.a., 610 
Commercial Union Belgium N.V e.a., 1316 
Computer Associates N.V e.a., 1330 
Confiserie Leonidas N.V, 1503 
Cools e.a., 1590 
Cornet e.a., 1322 
Cornette, 1376 
Coronel, 751 
Coryn, 683 
Costantini, 407 
Coucke, 729 
Credit Lyonnais Belgium N.V, 951 
Cricboom e.a., 1621 
Culum, 795 
Cuypers e.a., 895 

D 
D'Achille e.a., 1664 
Daems, 1254 
Da Luz Dominguez Ferreira, 5 
Damin, 1202 
Daniels, 875 
Daniels, 1592 
David e.a., 839 
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